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Türkiye’nin bütün kentleri bilgedir.
Kendi insanına da başka kentlerden
gelenlere de iyiliğin ve kötülüğün
nelere mâl olduğunu, çalışkanlığın
ve tembelliğin neler doğurduğunu,
doğrunun peşinden gidenlerle
yanlışa meyledenleri zamanın
nerelere layık bulduğunu sessiz ve
derinden anlatır kentler. Dünden
bugüne kalan mirası ile yapar bunu,
tarihi ile yapar, doğası ile yapar, her
köşesinde saklı gizleri ve silinmez
izleri ile yapar... Yerel yöneticilere de
kentlerin bu bilgeliğini yaşatmak,
görünür ve anlaşılır hale getirmek
düşer. Yerel seçimlerin 1. Yılında
umuyoruz ki her kentimizi çok güzel
günler bekliyor. Tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’de zor günlerden
geçiyor bugünlerde. Umuyoruz ki,
bu coğrafyanın bilgeliğine, birliğine,
yardımseverliğine yaraşır şekilde
hep beraber birlikte aşacağız bu zor
günleri. Özelkalem olarak biz daha
ilk sayımızla birlikte güzel bir Türkiye
hayal etmiştik. Mutlu, huzurlu, kendini
iyiliklerle yenileyen, köklerindeki
bütün güzellikleri koruyarak bunlara
yenilerini ekleyen bir Türkiye.
Görüyoruz ki yerel yöneticilerimizin

gayretleri ile Türkiye’nin her kentine,
her geçen gün yeni umutlar,
birlik beraberlik içinde bambaşka
güzellikler geliyor. Umuyoruz bunların
sayısı katlanarak artacak.
Bu güzel çalışmalar bu sayıda sizlere
aktarabildiklerimiz inanıyoruz ki
sizlere de umut olacak.
Bir yandan 11. Özelkalem Dergisi
Yerel Yönetim Ödülleri Töreni’nin
hazırlıklarını heyecanla sürdürürken,
siz değerli Özelkalem okurları
için Türkiye’nin her yerinden yerel
yönetimlere dair çok özel bilgiler
alacağınız bir dergi hazırladık.
Keyifle okumanızı dilerim.
Sağlıklı ve güzel günler için
#evdekaltürkiye
Sevgim ve saygımla,

ERENGÜL BİLENSER

erengulbilenser@epr.com.tr

“Güzel bir Türkiye mümkün”
/guzelbirturkiye
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K Ü R E S EL S A LG I N D Ö N E M İ N D E K EN T L ER

KÜRESEL SALGIN
DÖNEMİNDE KENTLER

1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan’da ortaya çıkan bir virüs,
kısa sürede tüm dünyaya yayılarak küresel bir salgın (pandemi) haline geldi. İnsandan insana
kolay bulaşabilen virüsün bulaşma oranı 2020 Ocak ayı ortasında büyüme gösterdi.İlerleyen
zamanlarda Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik’te yer alan çeşitli ülkelerde yaşanan virüs
vakaları rapor edilmeye başlandı. Bu yeni tip Koronavirüs’ün, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya
Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edildiği duyuruldu. Ülkemizde de ilk vakanın
görüldüğü tarih 11 Mart 2020 oldu. 13 Mart’ta Avrupa artık koronavirüs krizinin merkez üssü
haline gelmişti.
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Korona Günleri

COVID-19 pandemisi, çağımızı tanımlayan küresel bir sağlık
krizine dönüştü. Geçen yılın sonlarında ortaya çıkışından 3
ay sonra, Antarktika dışında tüm kıtalara yayılmıştı. Ülkeler
testler yapmak, hastaları tedavi etmek, aşı bulmak, temasın
izini sürmek, seyahat kısıtlamaları getirmek, yurttaşlarını
karantinaya almak, spor ve konser etkinlikleri gibi büyük
toplantıları iptal etmek ve okulları, kuaför salonlarını,
alışveriş merkezlerini, restoranları geçici olarak kapatmak
suretiyle hastalığın yayılmasını yavaşlatmak için var gücüyle
savaşmaya başladı.

K Ü R E S EL S A LG I N D Ö N E M İ N D E K EN T L ER

COVID-19 salgınının bir sağlık krizinden çok daha fazlası
olduğu da kısa sürede anlaşıldı.Dokunduğu her ülkeyi
sarsan bu küresel salgının, yıkıcı ve derin izler bırakacak
sosyal, ekonomik ve siyasi krizlere yol açma potansiyeli
olduğu görüldü.

NİSAN 2020
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Belediyelerde salgın mesaisi
Türkiye’de Covid-19 alarmı
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca,
ülkemizde ilk vakanın görüldüğü
andan itibaren tüm sağlık personeli
ile birlikte gece-gündüz demeden
salgının yayılma hızının yavaşlatılması
için büyük çaba sarfetti. Bu çabalar
da, kısa sürede etkisini gösterdi.
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü
Bilgilendirme Toplantısı’nda, “Alınan
tedbirlerle Türkiye ilk ölüm vakasından
sonra 30’uncu günde pik seviyesini
yakalamıştır. Ülkemiz virüsün en geç
girdiği ülkelerden birisi olmuş, piki
erken dönemde yakalamıştır. Vakaölüm oranı bakımından da Avrupa’nın
düşük ülkelerinden birisi olmuştur.
Bu iniş trendini sürdürmek adına
ülkemiz, tedbirleri bir süre daha devam
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ettirme niyetindedir. Düşük rakamlara
kanarak rehavete kapılmayacaktır.”
açıklamasında bulundu.
10 Nisan 2020 tarihinde açıklanan illere
göre vaka sayıları şöyle bildirildi:
İstanbul

28.014

İzmir

2.884

Ankara

2.032

Kocaeli

1.702

Konya

1.690

Bursa

1.545

Sakarya

1.014

Isparta

602

Yalova

491

Zonguldak

463

Belediyelerde salgın mesaisi
Ülkemizde belediyeler, gerek COVID-19

salgını sürecinin ilk anlarında Valilikler
ve Kaymakamlıklar koordinasyonunda
kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları,
gerekse kendi bünyelerinde
oluşturdukları çalışma grupları ile
kendi kentlerinde adeta seferber
oldular. Dezenfeksiyon çalışmaları,
sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen
65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı
bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının
karşılanması, pazar yerleri gibi
kalabalık yerlerde sosyal mesafenin
korunmasının sağlanması, maske
dağıtımı, faaliyetlerine geçici süre ile
ara vermek zorunda kalan esnafların
sorunlarının giderilmesi, ayni ve nakdi
yardımlar yapmak, sokak hayvanlarının
beslenmelerini sağlamak gibi bir çok
çalışma gerçekleştiren belediyeler, bu
süreçte 7/24 mesai yaptılar.

Korona Günleri

K Ü R E S EL S A LG I N D Ö N E M İ N D E K EN T L ER

Türkiye’de pandeminin merkezi:
İstanbul
Türkiye’de Koronavirüs salgını
vakalarının yüzde 60’ına yakını
İstanbul’da görüldü. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yenikapı
Avrasya Gösteri Merkezi’nde kurduğu
Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi
ile, Covid-19’la ilgili Başkan Ekrem
İmamoğlu’nun açıklamaları da dahil
tüm bilgilendirme ve faaliyetleri, bu
merkezden paylaşmaya başladı.
Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi

tarafından gerçekleştirilen tüm
toplantılar da bu merkezde yapıldı.
İBB, salgın alarmı verilmesiyle birlikte
Ekmek ve Hamidiye Su’dan tam
kapasite üretim ile İstanbul’un su,
ekmek, ihtiyaçlarını karşılamaya
başladı. 530 bin aileye gıda desteği,
281 bin aileye nakdi yardım yapıldı.
115 bin çocuğa Halk Süt dağıtımı
devem etti. Toplam 1 milyon maske
üretilip, dağıtılmaya başlandı. Sağlık
personeline destek
çalışmaları yapıldı.
ÖHO esnafına 30
milyon TL destek
sağlandı. Aylık 51 ton
mama dağıtımı yapıldı.
Hastanelere ücretsiz
internet, sağlıkçılara
ücretsiz servis sağlandı.
İBB, kiracılarından kira

almayarak, sözleşmeleri uzatacağını
açıkladı. Ayrıca toplu taşıma araçları,
metro istasyonları, duraklar, taksiler
ve kentin meydan, park ve bahçeleri
düzenli olarak dezenfekte edildi.

NİSAN 2020
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Ankara Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin
koronavirüs salgını seferberliği tüm
hızıyla devam ediyor. Koronavirüs
tedbirleri kapsamında EGO
otobüslerinde yeni bir uygulama hayata
geçirildi. EGO Genel Müdürlüğü,
otobüs sürücü kabinlerini yolcularla
teması önlemek amacıyla koruyucu
şeffaf plastik malzeme ile kapladı.
Uygulama ile kamu hizmeti veren
otobüs şoförlerinin ve yolcuların salgın
hastalıklardan korunması amaçlandı.
Ayrıca sağlık çalışanları, Ankara
Büyükşehir Belediyesi’nin almış
olduğu karar doğrultusunda kimliklerini
göstermek suretiyle EGO otobüsleri,
Metro ve ANKARAY’dan ücretsiz
yararlanmaya başladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, “Ankara Büyükşehir
Belediyesi olarak, ortalama 150 bin
aileye gıda yardımı yapıyoruz. Ama belli

ki bu süreç nedeniyle bazı iş yerlerimiz
yasal olarak veya kendiliğinden alınan
tedbirler gereğince kapalı kalmak
durumunda olacak. Bu nedenle birçok
insanımız, gelirinden mahrum kalacak.
Bu nedenle biz tedbir alarak, en az
500 bin aileye yetecek kadar gıda

stokumuzla hazır bulunuyoruz.” dedi.

Belediye Başkanı Cemal Akın, “Tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde
de etkisini sürdüren Covid–19
virüsüne Bartın Belediyesi olarak
oluşturduğumuz ekiplerimiz tarafından
alınan tedbir çalışmaları devam ediyor.

Görevlendirdiğimiz tüm ekiplerimiz
yorulmadan halkımızın sağlığı için
mücadele etmeye devam edecek.
Ülkemizin içinde bulunduğu bu durum
düzelene kadar üzerimize düşen ne
varsa yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, salgına
karşı yeni tedbirler kapsamında toplu
taşıma araçlarına mesafe uyarıları
yerleştirdi, pazar yerlerinde de maske
dağıtılmaya başlandı.

Bartın Belediyesi
Bartın’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
önlemleri kapsamında belediye
tarafından düzenlenen tüm sosyal
ve kültürel etkinliklerin ertelendiği,
kurslara ara verildiği ve Kent Müzesi ile
Bartın Belediyesi Kemal Samancıoğlu
Etnografya Müzesi’nin 21 Nisan’a kadar
ziyarete kapatıldığı bildirildi.Bartın
Belediyesinden yapılan açıklamada,
yeni koronavirüs hastalığı tedbirleri
kapsamında kararlar alındığı belirtildi.17
Mart tarihinde açılacak Bartın
Belediyesi ebru, camaltı, kaligrafi,
naht eserleri sergilerinin ve 24-30
Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek 26.
Uluslararası Bartın Tiyatro Festivali’nin
ertelendiği belirtildi. Belediye tarafından
toplu taşıma araçları düzenli olarak
dezenfekte edilirken, binlerce maske
dağıtımı gerçekleştirildi. Kentin cadde
ve sokakları da dezenfekte edildi.
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
KoronaVirüs ile Mücadele Eylem
Planı’nı kararlılıkla uygulayan Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma
yasağı uygulanan günlerde de kriz
belediyeciliği kapsamında vatandaşın
ihtiyaçları için yoğun mesai harcıyor.
ALO 153 Kriz Masası’na gelen talepler,
sahadaki mobil ekipler tarafından kısa
sürede karşılanıyor.
Sadece 4 günlük sokağa çıkma
yasağı sürecinde 9 bine yakın talebi
karşıladıklarını belirten Büyükşehir
Belediye Başkanı yılmaz Büyükerşen,
“Ramazan ayının başladığı günlerin
yasağa denk gelmesi nedeniyle
vatandaşlarımızın taleplerinde bu hafta
biraz daha artış oldu. Özellikle Halk
Ekmek, Halk Süt, Halk Yumurta’nın yanı
sıra Halk Pidemiz de büyük ilgi gördü.
Ayrıca Kalabak Suyu sakalarımız da
4 gün boyunca fazla mesai yaparak
dağıtımlarına devam ettiler. Kriz
Masası’na gelen taleplerin yanı sıra
ekmek ve pide ihtiyacının giderilmesi
için Halk Ekmek dağıtım araçlarımız
mahallelerde anonslar eşliğinde
dağıtım gerçekleştirdiler. Şebeke
suyu, su arızaları gibi konularda ESKİ
ekiplerimiz ALO 185 ve ALO 153 ile

koordineli bir şekilde görev alarak 3
bine yakın talebi karşıladılar. İtfaiyemiz
ve zabıtamız da görev başındaydı.
Vatandaşlarımızın ilgisinden mahrum
kalan sokak hayvanları için kuru mama
ile besleme çalışmalarımız devam etti.
Ayrıca bu yasakların 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın
100. yılına denk gelmesi sebebiyle
ekiplerimiz sürpriz bir şekilde geçmiş

yıllarda olduğu gibi bir fener alayı
gerçekleştirerek binlerce hemşehrimizi
balkonlarda, pencerelerde
buluşturdular. Hafta sonu görev
alan ve toplamda 9 bine yakın talebi
karşılayan tüm personelime yürekten
teşekkür ediyorum. Sosyal belediyecilik
anlayışımızı kriz belediyeciliği ile
birleştirerek halkımızın yanında olmaya
devam edeceğiz.” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını
sürecinde 400 bini aşkın maske üretti. Büyükşehir
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, koronavirüs
tedbirlerine azami derecede uyulması ve bu süreçteki
ihtiyaçların giderilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini
belirtti.
Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla alınan özel ruhsat
sonrası KASKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarında
dezenfektan üretimine de başlandı. Labaratuvardaki
üretim çalışmalarını inceleyen Başkan Memduh
Büyükkılıç, üretilen dezenfektanların özellikle
hastaneler ile yoğun bölgelerde kullanılacağını açıkladı.
Büyükşehir Belediyesi ayrıca sokağa çıkma sınırlaması
getirilen 65 yaş üstü tüm vatandaşların ihtiyaçları için
seferber oldu.
NİSAN 2020
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Gelibolu Belediyesi
Çanakkale’nin Gelibolu Belediye
Başkanı M. Mustafa Özacar, “Belediye
olarak bir karar alarak, 17 Mart 2020
tarihi itibariyle belediyeye ait işgaliye ve
kira alanlarında işyerlerinin kapatıldığı
tarihten, açılacağı tarihe kadar hiçbir
şekilde kira ve diğer gelirlerimizi
almayacağız dedik.” açıklamasında
bulundu. Özacar, “Öteleme yapmadık,
almayacağız dedik. 19 Mart tarihinde
de bir genelge yayınlanarak resmiyete
kavuşmuş oldu. Bunun dışında su,
ilan reklam ve emlak gelirlerini de 1
Haziran tarihine kadar öteledik. Bu
süreç içerisinde de su sayaç okuma ve
diğerlerinde de herhangi bir tahakkuk
işlemi yaptırmadık. 1 Haziran tarihinden
itibaren bunlara başlayacağız ve
ödemelerde de gerekli kolaylıkları
sağlayacağız. Bunun dışında 21 Mart’ta
5162 sayılı genelge kapsamında
Vefa Sosyal Destek Grubu’nun bir
parçası olduk ve gerek Vefa Destek
Grubuna gelen başvurular, gerekse
belediyemize gelen başvurularda
halka hizmet vermeye başladık.
Vefa Destek Grubu’na üç araç, altı
personelimizi tahsis ettik. Ayrıca
belediyemize başvuranlara da normal
olarak hizmetlerimizi vermeye başladık.

Biz sadece merkezde değil, mücavir
alanlarda bulunan vatandaşlarımızdan
gelen tüm başvuruları alarak,
kendilerine yardımcı olduk.” ifadelerini
kullandı.
Başkan Özacar, “Halk pazarlarımızın
girişlerinde başlattığımız uygulamayı
genişleterek Gelibolu merkezi ve
mücavir alanlarımız içerisinde tüm
konutlara görevli arkadaşlarımızla
vatandaşlarımızın maskelerini ulaştırdık.

Nevşehir Belediyesi
Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında temizlik
ve hijyen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik
İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan dezenfekte
ekipleri tarafından kamu binaları, pazar yerleri,
fırınlar ve bankalar düzenli olarak dezenfekte ediliyor.
Halkın sağlığını korumak ve virüsün bulaşma
ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla her gün şehrin
birçok farklı noktasında ilaçlama ve dezenfekte
çalışmaları yapan belediye ekipleri, özel halk
otobüsleri ve duraklardaki dezenfekte işlemlerini
de büyük bir titizlikle sürdürüyor. Şehir içi toplu
ulaşım hizmeti veren tüm otobüsleri düzenli olarak
bakteri ve virüslere karşı dezenfekte eden ekipler,
duraklarda da sık sık temizlik ve ilaçlama yapıyor.
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Başta sağılık çalışanlarımız olmak üzere
kamu kurum ve kuruluşlarına verilen
maskelerle birlikte 20 Mayıs tarihi
itibari ile dağıtılan toplam koruyucu
maske sayısı 115 bin 613 adettir.” dedi.
Özacar, görevli belediye personelinin
kullandığı ve kamu kurum kuruluşlarına
verilen koruyucu elbise sayısının bin
136 adet olduğunu söylerken, ilçe
genelinde gerçekleştirilen dezenfekte
çalışmalarında bin 475 litre dezenfektan
kullanıldığını bildirdi.
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatma Şahin’in talimatlarıyla
belediyenin bütün ekipleri, koruyucuönleyici tedbirler için denetimleri
ve çalışmalarını hızlandırdı. İki
ayaklı mücadelede, yayınlanan
genelgeler doğrultusunda Büyükşehir
Belediyesi, hem dezenfekte ve temizlik
çalışmalarını sıklaştırdı hem de
sosyal desteklerle vatandaşa hizmet
götürmeye devam etti.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık
ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdullah
Aksoy, belediyenin koronavirüs
salgını nedeniyle zor durumda olan
vatandaşlara dağıtılmak üzere 65 bin
gıda kolisi hazırlattığını açıkladı.
Büyükşehir Belediyesi, İçişleri
Bakanlığı’nın 65 yaş ve üstü ile kronik
rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya
konulan sokağa çıkma yasağı
genelgesi sonrası harekete geçti. Gelen

talep doğrultusunda, yasak
yüzünden alışverişe çıkamayan
yaşlılara büyükşehir, sıcak
yemek ve ekmek dağıtımına
başladı. Durumu olmayan
yaşlılara da 1 ay yetecek kuru
gıda yardımı sağladı.
Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi Sanat ve Meslek
Eğitimi Kursları (GASMEK),
maske üretmeye başladı.
Kurs merkezinde Sağlık Bakanlığı
standartlarına uygun günlük 10 bin
maske üretildi. Üretilen maskeler, halka
ücretsiz olarak dağıtıldı.
Belediye, tramvay ve bünyesinde
bulundurduğu otobüsler başta olmak
üzere bütün toplu taşıma araçlarına
yönelik “Sosyal Mesafe Şeritleri”
çekti. Ekipler, gündelik dezenfektan
çalışmalarının yanı sıra her tramvay
durağına el dezenfektanı yerleştirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
ayrıca kentte hijyen alarmı verdi. 250
kişinin yer aldığı 25 ekiple belediyede
bulunan hizmet binalarının temizliği
haricinde, kalabalık meydanlarda,
ana caddelerde, banka ATM’lerinde
ve kadın erkek kuaförlerinde
düzenli aralıklarla temizlik çalışması
başlattı. Büyükşehir Belediyesi,
dezenfekte sahasına salgına karşı
mücadelede fedakarca çalışan 112 Acil
ambulanslarını da ekledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi
Covid-19’a karşı alınabilecek
önlemler doğrultusunda Ordu
Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen
yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği
Aircor52 Dezenfekte Tüneli yeniden
tasarlanarak bambaşka bir görünüme
kavuşturuldu. İnsan girişlerinin olduğu
tüm alanlarda hijyen sağlamak,
hastalık yapıcı mikroorganizmaların,
bakteri ve virüslerin yok edilmesi ve
insanların kıyafet ve ayakkabılarının
dezenfeksiyonu için tasarlanmış olan
dezenfekte tüneli, Ordu Büyükşehir
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi
Güler’in girişimleriyle daha fonksiyonlu
bir hale getirildi.
İhtiyaca uygun her ortamda kullanılması
amacıyla Büyükşehir Belediyesi
tarafından yeniden tasarlanan
dezenfekte tüneli, Aircor52 kabin ve
kapsül olmak üzere 2 farklı şekilde
geliştirildi. Ledli ve sesli komut, uyarı
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ve yönlendirme
gibi sistemleriyle
kullanıcıların
hiçbir yere
temas etmeden
dezenfekte olması
sağlayan bu
tünelde, 360˚ döner
kol sayesinde
insanlarda
dezenfekte
edilmeyen hiçbir
alan bırakılmayarak
yüksek verim sağlanıyor.
Dezenfekte tünelinin daha teknik
ve fonksiyonlu olması açısından
yeniden tasarlandığını ifade eden
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Yerli ve
milli imkanlarımızla geliştirdiğimiz
dezenfekte tünelini yepyeni bir tasarımla
halkımızın hizmetine sunuyoruz. Yeni bir

görünüm kazanan tüneli, daha teknik
daha fonksiyonlu bir hale getirdik.
Dünyanın dört bir köşesinden bu
faydalı ürün için talepte bulunuyorlar.
Öncelikle bu ürünü Türkiye’mizin ve
halkımızın kullanımına sunacağız. Daha
sonrasında ihracat boyutunda diğer
ülkelerle görüşmelerimizi yapacağız.
Gayet bilimsel ve teknik bir çalışma
yaptık. İşin tıbbi ve teknik boyutu bütün
olarak ele alındı.” dedi.
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Mersin Büyükşehir Belediyesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Kriz Merkezi, Koronavirüs salgını
sürecinde de, sokağa çıkma yasağı
dönemlerinde de vatandaşların yanında
olmaya devam etti.Kriz Merkezi,
kurulduğu günden bu yana geçen
41 günde toplam 81 bin 69 çağrıya
yanıt verdi. Vatandaşların gıdadan
bebek mamasına, sağlık paketinden
dezenfeksiyon taleplerine kadar birçok
isteği ekipler tarafından dinlendi, tek tek
analiz edildi. Kriz Merkezi’ne şimdiye
kadar 71 bin 277 vatandaş gıda yardımı
için ulaştı. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri
Dairesi bünyesinde kurulan Kriz
Merkezi’nin yanı sıra Sosyal Hizmetler
Dairesi Başkanlığı da Kriz Merkezi ile eş
zamanlı bir şekilde gıda kolisi ve yemek
yardımlarını yürütüyor.
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi
ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
ekipleri her geçen gün daha fazla
yurttaşa ulaşıyor. Evinden çıkamayan
65 yaş üstü yurttaşların da aralarında
bulunduğu 8 bin kişiye günlük olarak
sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Ayrıca
Koronavirüs sürecinin kahramanları
olan sağlık çalışanlarına da ücretsiz
sıcak yemek ulaştırılıyor. Şu ana kadar
Akdeniz’de 10, Mezitli’de 4, Toroslar’da

8 ve Yenişehir’de 6 Aile Sağlığı Merkezi
olmak üzere toplam 28 Aile Sağlığı
Merkezi’ndeki 330 sağlık çalışanına her
gün öğle yemeği götürülüyor. Tarımsal
Hizmetler Dairesi Başkanlığı ise
mevsimlik tarım işçilerine gıda kolilerini
ulaştırıyor. Ekipler, çadırlarda oldukça
zorlu şartlarda yaşayan mevsimlik tarım
işçisinin yer aldığı 1327 aileye gıda
kolisi ulaştırıyor.
Kriz Merkezi’ne gıda ve yemek talebinin
yanı sıra dezenfeksiyon talebi de
geliyor. İlçelerle sağlanan koordinasyon
sayesinde gelen çağrıların yalnızca
425’i ilçe belediyelerine yönlendirilerek
dezenfeksiyonu sağlanırken,
Büyükşehir Belediyesi dezenfeksiyon
planı doğrultusunda 29 bin 66 işyeri
ve kamu kurumu dezenfekte edildi.

Kriz Merkezi’nin yanı sıra Büyükşehir
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı ekipleri de vatandaşların
temasta bulunduğu alanları dezenfekte
çalışmalarını rutin bir şekilde
sürdürüyor.
Büyükşehir’in en çok talep alan
hizmetlerinden birisi de sağlık paketleri.
Kriz Merkezi şu ana kadar 6 bin 836
adet hijyen paketi çağrısı aldı. Sağlık
çalışanları tarafından değerlendirilip
analiz edilen talepler sonucunca diyaliz
hastası, kronik obstrüktif akciğer
hastalığı, kanser hastası olan 3 bin
593 kişiye sağlık paketi teslim edildi.
Büyükşehir Belediyesi’ne ait 3D yazıcı
atölyesinde toplam 5 adet 3D yazıcı ile
sağlık çalışanları için günlük 30 adet
siperlik maske üretiliyor ve dağıtılıyor.

Karacabey Belediyesi
Bursa Karacabey’de koronavirüse karşı alınan tedbirlere yönelik
çalışmalar aralıksız sürdürüyor.Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan,
“Devletimizin yürüttüğü sistem ve sağlıkçılarımızın üstün gayreti ile
koronavirüse karşı mücadelemiz olumlu sonuçlar vermeye başladı.
Ama tabi ki tedbiri elden bırakmıyoruz; mesafe, temas ve sokağa çıkma
tedbirlerine harfiyen uyuyoruz.” dedi.
Başkan Özkan, Karacabey Belediyesi ekiplerinin ilçe genelinde ve kırsal
mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtirken, bu zamana
kadar 2 bin ailenin market, pazar alışverişi, ilaç alımı, erzak dağıtımı ve
fatura ödeme gibi nedenlerle ihtiyacının giderildiğini söyledi. Özkan,
“Bunun yanında, hasta nakil ambulansımız İlçe Sağlık Müdürlüğü
ile koordineli bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam
ediyor.” açıklamalarında bulundu. Karacabey Belediyesi ekipleri, sokak
hayvanları içinde düzenli olarak besleme çalışmaları yapıyor.
NİSAN 2020
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KENT
DEZENFEKSİYONU
COVID-19 ÜZERİNDE
ETKİLİ Mİ?
Prof.Dr. Çağatay GÜLER
COVID-19 Pandemisi,
gündeme geldiği andan
itibaren ülkemizde belediyeler,
birçok önemli görevler
üstlendiler ve bunları başarıyla
gerçekleştirdiler. Ancak bu
süreçte en çok akıllarda
kalacak olansa ise hiç kuşkusuz
yurdun dört bir yanındaki
belediyelerin, kentleri genelinde
düzenli aralıklarla yapmış
oldukları dezenfeksiyon
çalışmalarına ait görüntüler
olacaktır.

Yaşanan bu süreçte, kamusal alanlar,
devlet daireleri, camiler, siteler, okullar,
toplu taşıma araçları, metro istasyonları,
otobüs duraklarında, parklar, bahçeler,
çocuk oyun grupları çevresinde,
cadde ve sokak aralarında bir çok kez
koruyucu kıyafetler içerisinde etrafa
kimyasal maddeler sıkan belediye
görevlileri görüyoruz. Caddeleri yıkayan
belediye araçlarına da her kentte
rastlamak mümkün.
Hayatımıza salgın süreciyle birlikte
giren “Kent Dezenfeksiyonu” konusuyla
ilgili merak edilenleri, bilinen doğru
ve yanlışları, Halk Sağlığı konusunda
ülkemizdeki en önemli isimlerden olan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Emekli
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağatay
Güler’e sorduk.

Temizlikle dezenfeksiyonun
farkı nedir?
Temizlik yüzeylerden mikropları, kir
ve bulaşan şeyleri silip süpürmek,
uzaklaştırmaktır. Mikropları öldürmez,
sayılarını azaltarak bulaşma ve hastalık
yapma olasılıklarını azaltır. Ovma,
ovuşturma ile yapıldığında etkinliği
artar.
Dezenfeksiyon uygun ve izin verilen
kimyasallar kullanılarak yüzeydeki
mikropların öldürülmesini amaçlar.
Kirli yüzeyleri temizleme ve mikropları
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uzaklaştırması söz konusu değildir.
Temizlikten sonra kalan mikropları
öldürerek enfeksiyon yayılım olasılığını
daha da azaltır. Bunları bütünüyle
yok etmesi söz konusu değildir.
Temizlik yapılmadan uygulandığında
dezenfeksiyonun etkisi çok azalır.

Covid19 kirlenmesi ne kadar
süre bulaştırıcıdır?
Enfeksiyon riski kirlenen yüzey,
bulaştıran kişiden yayılan virüs
miktarı, kişinin ortamda bulunma
süresi ve bulaştıran kişinin ortamdan
ayrılmasından sonra geçen süre ile
ilişkilidir. Ortamın kirlenmesinden
sonra geçen süre zamana bağlı
olarak azalmaktadır. Ne kadar süre
sonra riskin kalktığı bilinmemektedir.
Ancak aynı aileden diğer virüslerden
görüldüğü kadarıyla 72 saat sonra
önemli oranda azalma olasılığı olduğu
düşünülmektedir.

Dezenfeksiyondan sonra hiç
mikrop üremez mi?
Ürer. Günümüzde mikrobiyoloji
biliminin geliştirdiği yöntemler, seçici
besi yerleri vb. hiç hastalık yapma
olasılığı olmayan sayıdaki mikropları
bile üretebilir. Bu nedenle halk sağlığı
açısından her zaman kirli sayılacak
para vb. eşya ve malzemelerde üreme
üzerinde durulmaz. Para sayılır, alınıp
verilir ve el yıkanır. Hiç üreme olmaması
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istenen durumlarda çok özel yöntem ve
araçlar gerektiren “sterilizasyon” işlemi
uygulanır. Kamuya açık yerlerde söz
konusu olan bir işlem değildir.

küvetler öncelik alıyorsa, kentlerde
de tırabzanlar, yürüyen merdiven
bantları, kent mobilyaları, toplu taşım
araçlarındaki tutamaklar önem kazanır.

Dezenfeksiyonda hangi
maddeler kullanılabilir?

El değen yüzeyler nasıl
dezenfekte edilir?

Açık alan ve kamuya açık alanların
dezenfeksiyonları enfeksiyon
servislerinden farklıdır. Enfeksiyon
servislerindeki uygulamalar kamuya
açık alanlara taşınamaz.

Önce kirden arındırmak için su
ve deterjanla temizlenmeli. Sonra
sulandırılmış klor çözeltisi ile silinmeli.
Temizlik sabah akşam yapılmalıdır.
Ancak sürekli minicanlı güvencesi
sağlamak bazı değme yüzeylerinde
mümkün değildir. Yürüyen merdiven,
asansör düğmesi ve tırabzanlarda
olduğu gibi her an yeniden kirlenme
olasılığı olan durumlarda bireyler el
temizliği konusunda uyarılmalıdır.
Altyapı varsa el yıkama olanağı
yaratılmalı. Bunun sağlanamadığı
çaresiz durumlarda el temizliği jel ya
da çözeltileri bulunmalı, eksildikçe
tamamlanmalıdır.

Ülke resmi kurumları kamuya açık
alan ve yapıların dezenfeksiyonu
için kullanılabilecek ruhsatlandırılmış
maddeleri listeler haline sıralarlar.
Bunların birbirine görece büyük etki
farkları söz konusu değildir. Aralarında
büyük fiyat farkları vardır. Daha pahalı
olanın daha etkili olması söz konusu
değildir. Bizce en uygun sulandırılmış
çamaşır suyudur.

Daha çok temizlenmesi
gereken yüzeyler
hangileridir?
Çok dokunulan, çok el değen yerler.
Evlerde nasıl masa, sandalye arkalıkları,
kapı tokmakları, elektrik düğmeleri,
telefonlar, tabletler, dokunmatik
ekranlar, klavyeler saplar, tuvaletler,

Corona salgını dönemlerinde kent
içme suyundakine göre çift doz
klorlanmış (süper klorlama) yani 2
ppm klorlu su içeren gezici el yıkama
arabalarının konumlandırılması çok
yerinde bir uygulama olacaktır. Bu
araçlarda kirlenme olasılığını en aza
indirmek için vidalı değil parmak sırtı

ile açıp kapanan kaldıraç tipi musluklar
kullanılmalıdır. Musluklar aralıklarla
klorlu su ile silinmelidir. Sorumlu
aracın başında bulunmalıdır. Olanak
varsa el karaltısında duyarlı musluklar
daha iyidir. Çeşmeler açık bırakılma,
musluk çalınması, musluk temizliğinin
sağlanamaması, kolay kirlenme vb.
nedenlerle uygun olmamaktadır.

Kentlerde havadan
dezenfeksiyon gerekli mi?
Böyle bir uygulama asla söz konusu
olamaz. Kimi bölgelerde uygulanmaya
kalkışılan tütsüleme ve sisleme
uygulamaları etkisiz, yararsız ve sadece
tehlikelidir.

Caddeler, sokaklar
dezenfekte edilmeli midir?
Cadde ve sokaklar dezenfekte
edilmez. Gereğine göre basınçlı su
da kullanılarak ıslak süpürülür. Özel
kirlilik durumlarında su ve deterjan
kullanılabilir. Açık alan tuvaleti olarak
kullanılan alt geçitler, köprü altları,
dip, kuytu köşeler; hayvan ölülerinin
bulunduğu alanlar sulandırılmış
çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.

Kentlerde el yıkama alt yapısı
nasıl olmalı?
El yıkama bütün afetlerde ve normal
günlük yaşamda çok önemli bir
koruyucu uygulamadır. Genel tuvaletler
NİSAN 2020
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ıslak zemin ve musluk temizliğine
dikkat edilmesi koşuluyla uygundur.
AVM, lokanta, kahve, kafe, pastane…
vb. tüm yerlerin el yıkama altyapı
standartları gözden geçirilmeli. Eksikler
tamamlanmalıdır. Tekerlekli, traktörlerle
çekilebilen el yıkama bidonları uyun
olabilir. Aşağıda Endonezya, Bande
Aceh deprem ve tsunami afetinde
Birleşmiş Milletlerin sandık biçimindeki
taşınabilir el yıkama düzenekleri örnek
olabilir.
Salgından sonra, kimi yerlerde
söz gelimi turistik ören yerlerde
özel el-yüz yıkama büfelerine ve el
yıkama araçlarına izin verilmelidir. Su
savurganlığının önlenmesi açısından iyi
bir yöntemdir. Aşağıda eğitim amaçlı
olarak da kullanılan bir el yıkama
karavanı görülmektedir.

“Halk sağlığı açısından
uygun ürün” ya da “halk
sağlığı açısından kullanılan
ürün” ne demektir?
Bu ifadeler söz konusu ürünlerin
kullanılmasının halk sağlığı açısından
yararlı olduğu, kullanılmalarının iyi
olacağı anlamına gelmez. Çaresiz
kalındığında bu ürünlerin “ehveni şer”
yani kötünün iyisi oldukları anlamına
gelir.

Zaten corona pandemisi olmasaydı da
tuvaletten sonra, bir şey yiyip içmeden
önce, dışardan eve gelindiğinde el
yıkanması gerekiyordu. Bu gereksinim
yine devam edecek. Hapşırıp,
öksürürken de ağız burun kapatılacak
kol içi ile. Hapşırır, öksürürken özür
dilemeye gerek yoktur. Onun yerine
ağız burun kapatılmalıdır.

Dezenfeksiyona salgın
koşulları kalktıktan sonra
devam etmeli mi?

Temizlik ve dezenfeksiyon
işlerinden sorumlu görevliler
nelere dikkat etmeli

Hayır. Ancak bireysel tutum, temizlik
ve el yıkama altyapısı devam etmeli.

Maske, koruyucu gözlük, kişiler
arası mesafeyi koruma gibi önlemler

ihmal edilmemeli. Normalde
gerekli olmamasına karşın temizlik
görevlilerinin yaptıkları işler
gereği koruyucu eldiven, tulum
ve önlük kullanmaları gerekebilir.
Çalışırken hiçbir nedenle eller ağza
götürülmemelidir.
Eldivenlerin dışı kirlenmiş olacağından
onları çıplak eli kirletmeden çıkarmaya
özen göstermelidir. Daha sonra eller
yıkanır. Önlük takılması gereken bir iç
yapıldı ise önlük çözüldükten sonra
sadece içten dokunarak çıkartılır.
Gözlük, yüz kalkanı, maske çıkarılırken
de dış yüzeye dokunulmamalıdır. Bunlar
temizlenmek üzere ilgili kirli kaplarına
atılır. Tek kullanımlık maskeler uygun
atık kabı ya da torbasına atılır. Lastik
ya da bağından tutularak atılmalıdır.
Arkasından eller yıkanarak temiz maske
takılır.
Salgınlarda bütün yıkanabilir dokumalar
çamaşır makinesinde 60-90 derecenin
üzerinde, sahada leğende yıkanacaksa
kaynar suda yıkanır. Gözlük, yüz
siperi vb. üreticinin önerilerine göre
yıkanmalıdır.
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KORONAVİRÜS
SÜRECİNDE
TIBBİ ATIKLARIN
BERTARAF
EDİLMESİ
Aralık 2019’da Çin’de ortaya
çıkan ve kısa sürede tüm
dünyaya yayılan Koronavirüs
(Covid-19) salgını nedeniyle,
bütün dünya ülkeleri gibi biz
de oldukça zorlu bir süreçten
geçiyoruz. Salgın başta sağlık
alanında olmak üzere, sosyal
yaşam, ekonomi, ulaşım gibi
pek çok alanda çok büyük
problemlere sebep oldu.
Ancak süreç boyunca yaşanan
tecrübeler, yeni ve çok önemli
bir problemi daha dünyanın
gündemine taşıdı: koronavir
sebebiyle oluşan tıbbi atıklar ve
bu atıkların ne şekilde bertaraf
edileceği.
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Tıbbi Atık Nedir?
Tıbbi Atıkların kontrolü Yönetmeliği’ne
göre tıbbi atık, sağlık kuruluşlarından
kaynaklı enfeksiyöz atık, patolojik atık
ve kesici-delici atıkları ifade etmektedir.
Yukarıda görülen ve “uluslararası
biyotehlike” anlamına gelen amblemin,
tıbbi atıklar üzerinde bulunması
mecburidir. Bu amblemi taşıyan
atıkların, toplanmasından taşınmasına,
geçici depolanmasından bertarafına
kadar diğer evsel atıklardan ayrı işlem
görmesi zorunludur.

Ne yapmalı?
Uzmanlar; koronovirüsün bu hızla
yayılmaya devam etmesi halinde,
maskeler, eldivenler, galoşlar, yatak
çarşafları, bardaklar, tabaklar, havlular,
ambalajlar ve tek kullanımlık tıbbi
malzemeler gibi pek çok tıbbi atığın
hızla artacağını, buna bağlı olarak da
hastane ağları, atık taşıyıcıları ve arıtma
merkezlerinin, aşırı yükleneceğini
belirtmektedirler. Özel işleme tabi
tutulması gereken bu atıklar için,
ivedilikle önlem alınması, tüm dünya
için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu
konuda adım atan ülkelerin başında
Çin geliyor. Covid-19’un ilk ortaya çıktığı
ülke olan Çin’de, Covid hastaları için
inşaa edilen yeni hastane ile birlikte,
yeni bir tıbbi atık tesisinin ve 46 mobil
atık arıtma tesisi de kuruldu.

Çalışmalar gösterdi ki, salgının
en üst seviyede olduğu dönemde
hastanelerde oluşan tıbbi atıklar,
normalin altı katına kadar çıkmaktadır.
Bu rakamlar doğrultusunda Çin’in
günlük tıbbi atık üretiminin, bir Mavi
Balinanın ağırlığına, yani 6 tona kadar
ulaştığı bildirilmiştir.
Türkiye’de atık yönetimi konusunda
çalışmalar yürüten Erkanlı Holding’in
Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı
da bu konuda uyarılarda bulundu.
Maske ve eldiven kullanımındaki
hassasiyetin bu koruyucuların atık
olduğu süreçte de gösterilmesi
gerektiğini vurgulayan Erkanlı, “ Toplu
alanlardan uzaklaşıldıktan sonra
bilinçsizce yerlere atılan eldiven ve
maskeler endişe yaratıyor. Bu süreçte
bulaş olan tek kullanımlık eldiven ve
maskelerin; mümkünse öncelikli olarak
en yakın tıbbi atık kutusuna veya bir
poşet içerisinde ağzı bağlanarak çöp
kutularına atılması gerekiyor. Aksi
taktirde salgından etkilenen kişi sayısı
daha fazla artabilir.”
Yetkililer, Covid-19 vakaları sadece
hastanelerde tedavi görmüyor;
hastalığı hafif geçirenler evde takibe
alınmakta; ayrıca, asemptomik olup
Covid-19 taşıyıcısı olduğunu bilmeyen
birçok birey var. Bu bireyler evlerinin
önündeki çöplere bulaş olmuş çöpleri
atıyor. Evdeki bu çöplerin ağızları iyice
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bağlanması gerektiğini, asla gevşek
ya da ağzı açık bir şekilde atılmaması
gerektiğini söylüyorlar.
Ev çöplerine atılan Covid-19 ile bulaş
olmuş çöpleri toplayan çalışanlar için
önemli bir risk faktörü olabilir. Dünya
Sağlık Örgütü atık toplama işlerinde
uğraşan çalışanların korunması için,
uzun kollu önlük, maske, eldiven
ve gözlük sağlayıp, bu korunma
araçlarının doğru kullanımı ile ilgili
eğitim verilmesi gerektiğini bildiriyor.
Bu sayede tıbbi atık veya çöp toplayan
işçilerin ve onların ailelerinin korunması
sağlanabilir.
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
koronavirüs salgın süresince atık
yönetimi konusuna dikkat çekmek
amacıyla bir basın açıklamasında
bulundular. ABD Ulusal Sağlık
Enstitüsü’nün yapmış olduğu bir
araştırmaya dayandırarak koronavirüs;
havada 3 saate kadar, bakır yüzeylerde
4 saate kadar, karton yüzeylerde 24
saate kadar, plastik ve paslanmaz

yüzeylerde 72 saate kadar canlı
kalabilmektedir. Virüsün canlı kalabildiği
ortamların sadece yaşam alanlarımız
değil aynı zamanda atıklarımızında

olduğunu belirtiyorlar.
KAYNAK: Coronavirus Stays in Aerosols for
Hours, on Surfaces for Days -Medscape -Mar
17, 2020

Tıbbi Atıklar Nasıl Atılmalı?
Hastane ve sağlık kuruluşlarından
çıkan tıbbi atıklar, tıbbi atık poşetinde
ağzı sıkıca kapatılmış halde teslim
alınıp, hiçbir deformasyona uğramadan
araçlara yerleştirilir. Teslim alınan
bu atıklar, genellikle yakarak, sıcak
buharla ıslatarak veya bir depolama
alanına götürülmeden önce kimyasal
olarak dezenfekte ederek sterilize
edilmektedir. Dünyada tıbbi atıkların
bertarafı için Mikrodalga/Buhar
sterilizasyon yöntemi, (PAR) Plazma
Ark indirgeme yöntemi, (ETD) Elektrotermal Deaktivasyon yöntemi, Prolitik
Gazifikasyon yöntemi, Elektron Işını
Sterilizasyon yöntemi, Yakma gibi çeşitli
yöntemler kullanılmaktadır.

Türkiye’de Tıbbi Atık Bertaraf
Sistemi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı beyan
kayıtlarına göre geçen yıl 110 bin ton
tıbbi atık, çevre izin ve lisansına sahip
64 Sterilizasyon tesisi ve 3 yakma
NİSAN 2020

23

Kapak Konusu

tesisine ulaştırıldı. Bu yıl (1 Ocak - 25
Mart) şu ana kadar 20 bin tondan fazla
tıbbi atık lisanslı atık taşıma araçlarıyla
atık tesislerine taşınmıştır.
Ülkemizde yaygın olarak kullanılan
bertaraf yöntemleri ise Yakma,
Sterilizasyon-Düzenli depolama

şeklindedir. En son Nisan ayında İzmir
Büyükşehir Belediyesi koronovirüs
salgını nedeniyle kullanımı artan
maske, eldiven ve diğer tıbbi atıklar
için tam kapasiteyle sterilizasyon tesisi
açtı. Başkan Tunç Soyer,”Yine bir
öngörü, vizyon ile hareket edildiğini
söylemek isterim. Onlarca sağlık
kurumu İzmir’de günde yaklaşık 20
ton tıbbi atık üretiyor. Bu tıbbi atıkların
sterilizasyonu sağlanmadığı zaman, işte
bugün baş başa olduğumuz salgın gibi
durumlarda, bu tıbbi atıklar o salgınların
da kaynağı haline geliyor. O nedenle
bugün yaptığımız açılış son derece
değerli. Yap-işlet-devret modeli ile bu
tesisi hayata geçiren yatırımcımıza,
bu zor günlerde, böyle bir başarıyı
gerçekleştirmiş olduğu için teşekkür
ediyorum” diye konuştu. İzmir’in her
yerinde bugün kullanılan maske ve
eldivenlerin, bir tıbbi atığa dönüştüğünü
söyleyen Soyer, tesisin bunlar için de
son derece radikal bir çözüm ürettiğine
dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tıbbi
atıkların bertarafı konusunda ek
önlemler aldı. Koronavirüs ile mücadele
kapsamında başlatılan uygulamalarla
salgının tıbbi atıklar üzerinden
yayılmasının durdurulması amaçlandı.
İBB ve İSTAÇ, çalışmalarını, İstanbul
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü ile uyum içinde yürütüyor.
Önlemler kapsamında, Asya ve
Avrupa yakalarında dört yeni yedek
araç hazır hale getirildi. Yine tıbbi atık
geçici depolama kapasitesi sınırlı
olan Sabiha Gökçen Havaalanı’nda,
acil bir duruma karşı, 10 metreküp
hacimli ve tam donanımlı bir toplama
aracı bulundurulmaya başlandı. 7/24
alanda bekleyecek olan araçla kapasite
sorununun ortadan kaldırılması
amaçlandı.
Bunlara ek olarak İSTAÇ bünyesindeki
yakma tesisinde, karantina atıklarında
meydana gelebilecek hızlı bir
artışa karşı önlem alındı. Yeni bir
düzenlemeyle sterilizasyon tesisi, üç
vardiya çalıştırılmaya başlandı. Böylece
yakma tesisine sevk edilen tıbbi atık
miktarı en aza indirgendi. Ayrıca, atık
toplama operasyonlarında bir aksaklık
yaşanmaması için 10 tonluk geçici stok
alanı boş olarak hazırda bekletiliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tıbbi
atıkların toplanması esnasında çalışan
personellerin enfeksiyon kapmaması
için de gerekli iş sağlığı ve güvenliği
kurallarını titizlikle uyguluyor. İşçiler,
sahadaeldiven, maske, bone, iş

elbisesi, çelik tabanlı kompozit burunlu
iş ayakkabısı, gözlük ve göz durulama
sıvısı gibi kişisel koruyucu donanımlar
kullanıyor.
Sonuç olarak;
●Pandemi öncesi, tıbbi atık olmayan;
maske, eldiven, yatak çarşafı, bardak,
tabak ve havlu gibi tıbbi atıkların,
Koronavirüs hastalarının temasından
dolayı tıbbi atık olarak sayılması
gerekmektedir.
●Covid-19 vaka sayısı yükselmeye
devam ederse atık nakliyecilerinin ve
çalışanlarının kaldırabilecekleri yükten
fazla tıbbi atıkla karşı karşıya kalınacağı
düşünülüyor.
●Covid-19 teşhisi konulup evde takibe
alınan hastalarla birlikte geriye kalan
ev halkının, çöplerini iyice bağlaması
ve gevşek ya da ağzı açık bir şekilde
atmaması gerekiyor.
Dünya Sağlık Örgütüne göre, tıbbi ya
da ev atıklarını toplayan çalışanlara
uzun kollu önlük, maske, eldiven,
gözlük desteği yapılması ve bu
koruyucu araçların en doğru şekilde
kullanılması hakkında eğitimin verilmesi
gerekiyor.
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DEZENFEKTE
ÇALIŞMALARI
ARALIKSIZ
DEVAM EDİYOR
Koronavirüse karşı Sağlık
Bakanlığı’nın ilk uyarıları ile
birlikte birçok yerel yönetim
dezenfekte çalışmalarına
başladı.

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs
(Covid-19) tedbirleri kapsamında şehrin
tüm noktalarında dezenfekte çalışmaları
başlattı.
Bakteri ve Virüse Karşı Halkın Yoğun
Olarak Kullandığı Alanlar Titizlikle
Dezenfekte Ediliyor
Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde
oluşturulan ekipler tarafından caddeler,
sokaklar, kamu binaları, pazar yerleri,
çöp konteynerleri, fırınlar ve bankalar
gibi halkın yoğun olarak kullandığı
alanlarda düzenli olarak dezenfekte
çalışmalarını sürdürüyor.
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Halkın sağlığını korumak ve virüsün
bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak
amacıyla her gün şehrin birçok farklı
noktasında ilaçlama ve dezenfekte
çalışmaları yapılıyor.Nevşehir Belediyesi
ekipleri, özel halk otobüsleri, durakları
düzenli olarak bakteri ve virüslere karşı
büyük bir titizlikle dezenfekte etmeyi
sürdürüyor.
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BOSNA HERSEK’TEN
TÜRKİYE’NİN PANDEMİ
SÜRECİNDEKİ
ÇALIŞMALARINA
ÖVGÜ!
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin,
Bosna Hersek Belediyeler Birliği Başkanı ve Merkez Saraybosna Belediye Başkanı İvan Vukadin ile
telelonferans aracılığıyla bir araya geldi.
Kısa süre içerisinde bölgesel olmaktan
çıkıp küresel bir salgın halini alan
Corona Virüs’e karşı her geçen gün
ulusal ve bölgesel alanda önlemler
artırılırken ülkeler arasında gerçekleşen
buluşmalarda internet ortamına adapte
oldu. Bu kapsamda Türkiye Belediyeler
Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bosna
Hersek Belediyeler Birliği Başkanı
ve Merkez Saraybosna Belediye
Başkanı İvan Vukadin ile telekonferans
aracılığıyla buluştu. Toplantıda,
başkan Vukadin pandemi sürecinde
Türkiye’nin merkezi yönetim ile yerel
yönetimler arasında iyi bir koordinasyon
sağladığını belirterek nüfusunun çok
yüksek olmasına rağmen salgınla
örnek bir mücadele gerçekleştirdiğini
anlattı. Başkan Şahin ise ülke olarak
pandemiye karşı sağlanan başarıda;
sağlık çatısı altında yapılan çalışmalar
başta olmak üzere; güçlü liderlik,
kurumsal koordinasyon ve son olarak
yardımlaşma kampanyalarının etkili
olduğunu söyledi.
Telekonferansta konuşan Başkan
Fatma Şahin, “Küresel bir sorunla karşı
karşıyayız. 100 yıl önce İspanya’da
yaşanan salgında 50 milyon insan

hayatını kaybetmişti. 1 asrın ardından
Corona Virüs’le birlikte dünyada
küresel bir sorun ortaya çıktı. Bizim
de ulusal bir mücadelemiz var. Bu
ulusal mücadelede Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği çok
önemlidir. Çünkü kriz yönetimlerinde
liderlik, yaşanacak olası sorunları
görme konusunda fayda sağlıyor.
Hızlı tedbirler almak da bu süreçte
önemli avantaj sağlıyor. Biz, Dünya
Sağlık Örgütü pandemi ilan ettiğinde
bilim kurulunu oluşturmuştuk. Gelinen
noktada birçok ülkeye nazaran pozitif
ayrıştık. Hem vaka sayısında hem de
ölü sayısında Avrupa’ya ve Batı’ya
göre çok iyi olduğumuzu görüyoruz.
Sağlıkta oluşturulan kurumsal kapasite,
salgın sürecinde bizi başarıya götüren
bir diğer önemli husustur. 18 yıl
önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
önderliğinde millete hizmet etme
yolculuğuna çıktığımızda; ‘insanı yaşat
ki devlet yaşasın’ dedik. Eğitim, sağlık
gibi iki önemli kriteri büyük bir değişime
sokarak senelerce üzerine ekleyerek
bu politikamızı sürdürdük. 18 yıl önce
başlattığımız bu dönüşüm sayesinde de
yaptığımız çalışmaların ne kadar önemli
olduğuna salgın sürecinde tanıklık

ediyoruz. Açtığımız şehir hastaneleri,
yoğun bakım ünite sayısındaki artış,
tedavi sürecinde vatandaşa yönelik
hizmeti kolaylaştırarak koruyucu
ve önleyici tedbirleri kısa zamanda
almamızı sağladı. Kısacası sağlıkta
yaptığımız yatırım bugün en büyük
gücümüz oldu. Tabi bütün bu sağlık
imkanlarını ücretsiz bir şekilde
vatandaşa ulaştırmak da sosyal devlet
anlayışında sağlık ayağının ne kadar
güçlü olduğunu kanıtladı. Bunun yanı
sıra yerel yönetimler ile merkezi yönetim
arasındaki güçlü koordinasyonda
bize hızlı kararlar almayı ve akabinde
yerinde tedbirleri uygulama şansını
tanıdı. Öte yandan sosyal yardımlaşma
ve dayanışma başlıkları da salgın
sürecindeki önemli etmenler arasında
yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
ulusal çapta başlattığı ‘Biz bize
yeteriz’ kampanyası ile yerel çapta
başlattığımız ‘kalbe dokun gönül
kazan’ kampanyasının geri dönüşü çok
güçlü oldu. Böylelikle hem yerelden
genele hem de yerelden yerele halk
ile hükümet arasında millet ve devlet
arasında büyük bir güven ve dayanışma
alt yapısı oluşturuldu.”
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KRİZ MERKEZİ
VATANDAŞLARIN
YANINDA
OLMAYA DEVAM
EDİYOR
Tüm dünya ile birlikte ülkemizide etkisi altına alan Koronavirüs salgını sürecinde yerel yönetimler
farklı uygulamalarla krizi yönetmeye çalışıyorlar. Bu konuda örnek alınabilecek bir uygulama da
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden geldi.
Belediye Başkanı Vahap Seçer
öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Vekili Olcay Tok,
Koronavirüs’e (COVID-19) karşı alınan
önlemleri artırmak ve bu kapsamda tüm
ilçe belediyeleri ile birlikte koordineli
olarak çalışmak için, Büyükşehir
Belediyesi Daire Başkanları ile birlikte
ilçe belediye temsilcileriyle bir araya
geldi.

Olcay Tok: “Kriz Merkezi
Oluşturuyoruz”
Büyükşehir Belediyesi Encümen
Salonu’nda gerçekleşen toplantıda,
daire başkanları ve ilçe belediyelerinin
temsilcileri ile bir araya gelen
Genel Sekreter Vekili Olcay Tok,
Koronavirüs’e karşı birlikte hareket
etmenin ve bu anlamda bir güç
oluşturmanın önemini vurguladı.
Tok, “Bu işi uygulayacak olanlar
bu masanın etrafındaki arkadaşlar.
Merkezde, Engelliler ve Sağlık
Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız’da bir
kriz masası oluşturalım. Tüm bilgilerin
hepsi burada toplansın ve buradan
yönlendirme yapılsın. Daha sonra
da eğitim programlarına geçelim.
Çok teşekkür ediyorum, duyarlı
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yaklaşımınız için. Önemli bir konu ama
panik yapılmaması gereken bir konu.
Yöntemimiz belli, merkezde bir Kriz
Merkezi oluşturuyoruz. İlçelerimizde
birer Kriz Merkezi oluşturuluyor.
İlçelerimiz aynı zamanda buradaki
merkezle de bağlantı kurabilecek”
ifadelerine yer verdi.

Kurulduğu Günden Bu Yana
41 Günde 81 Binden Fazla
Çağrıya Yanıt Verdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kriz
Merkezi, tüm dünya ile birlikte Türkiye’yi
de etkisi altına alan Koronavirüs salgını
sürecinde vatandaşların yanında
olmaya devam ediyor. 23 Nisan’da
başlayan 4 günlük sokağa çıkma
yasağı sürecinde de vatandaşların
artan taleplerini karşılayan Kriz Merkezi,
çağrılara anında yanıt vererek, taleplerin
karşılanmasını sağladı. Kriz Merkezi,
kurulduğu günden bu yana geçen 41
günde 81 binden fazla çağrıya yanıt
verdi.
Kriz Merkezi, Koronavirüs salgını
sürecinde de sokağa çıkma yasağı
döneminde de vatandaşların yanında
olmaya devam ediyor. Kriz Merkezi,
kurulduğu günden bu yana geçen 41

günde toplam 81 bin 69 çağrıya yanıt
verdi.
Vatandaşların gıdadan bebek
mamasına, sağlık paketinden
dezenfeksiyon taleplerine kadar birçok
isteği ekipler tarafından dinlendi, tek
tek analiz edildi. Dört günlük sokağa
çıkma yasağı sürecinde de Kriz Merkezi
vatandaşlara kesintisiz hizmet sundu.

Gıda kolileri ve sıcak
yemekler ihtiyaç sahiplerine
ulaşıyor
Koronavirüs günlerinde çalışamayan,
evine ekmek götüremeyen
vatandaşların Kriz Merkezi’nden en çok
talep ettiği ihtiyaçların başında gıda
kolisi ve sıcak yemek var. Koronavirüs
dolayısıyla ekonomik anlamda oldukça
sıkıntılı günler yaşayan ve tenceresinde
sıcak yemeği kaynamayan vatandaşın
yardımına Kriz Merkezi koşuyor. Kriz
Merkezi’ne şimdiye kadar 71 bin 277
vatandaş gıda yardımı için ulaştı.
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi
bünyesinde kurulan Kriz Merkezi’nin
yanı sıra Sosyal Hizmetler Dairesi
Başkanlığı da Kriz Merkezi ile eş
zamanlı bir şekilde gıda kolisi ve yemek
yardımlarını yürütüyor.
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Aşhane’nin yemekleri daha
fazla sofrada yer alıyor
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi
ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
ekipleri her geçen gün daha fazla
yurttaşa ulaşıyor, gıda kolileri ile evlerde
tencerenin kaynamasını sağlıyor.
Aşhane’den giden sıcak yemekler daha
fazla sofrada yerini alıyor. Her gün
daha fazla kişinin karnına sıcak yemek
girmesine vesile olan ekipler tarafından
şu ana kadar 50 binin üzerinde
vatandaşa, 15 bine yakın esnafa gıda
kolisi dağıtıldı. Toplam dağıtılacak olan
gıda kolisi sayısı ise 165 bin düzeyinde
bulunuyor.
Evinden çıkamayan 65 yaş üstü
yurttaşların da aralarında bulunduğu 8
bin kişiye günlük olarak sıcak yemek
dağıtımı yapılıyor. Ayrıca Koronavirüs
sürecinin kahramanları olan sağlık
çalışanlarına da ücretsiz sıcak yemek
ulaştırılıyor. Şu ana kadar Akdeniz’de
10, Mezitli’de 4, Toroslar’da 8 ve
Yenişehir’de 6 Aile Sağlığı Merkezi
olmak üzere toplam 28 Aile Sağlığı
Merkezi’ndeki 330 sağlık çalışanına her
gün öğle yemeği götürülüyor.
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
ise mevsimlik tarım işçilerine gıda
kolilerini ulaştırıyor. Çadırlarda oldukça
zorlu şartlarda yaşayan mevsimlik tarım
işçisinin yer aldığı 1327 aileye gıda
kolisi ulaştıran ekipler, Ramazan ayı
boyunca daha çok aileye ulaşmaya
devam edecek.

Mersin’de bebeklere ‘El
Bebek Gül Bebek’ bakılıyor
Türkiye’de bir ilk olan ‘El Bebek Gül
Bebek’ projesi kapsamında 6-12 ay
arası bebeği bulunan ailelerin talebi
ile içerisinde bebek bezi, ıslak mendil,
bebek sabunu ve bebek şampuanı
yer alan set, evlere kadar götürülüyor,
Mersin’de bebeklere ‘El Bebek Gül
Bebek’ bakılıyor. Şimdiye kadar 9
bine yakın bebek seti talebi alan
Kriz Merkezi, gelen talepleri titizlikle
değerlendiriyor ve gerçekten ihtiyaç
sahibi ailelerin bebeklerine ulaşıyor.
Ekipler, titiz incelemelerin sonunda 2
bin 394 ailenin bebeğine ‘El Bebek Gül

Bebek’ seti ulaştırdı.

Dezenfekte çalışmaları dur
durak bilmiyor
Kriz Merkezi’ne gıda ve yemek talebinin
yanı sıra dezenfeksiyon talebi de
geliyor. İlçelerle sağlanan koordinasyon
sayesinde gelen çağrıların yalnızca
425’i ilçe belediyelerine yönlendirilerek
dezenfeksiyonu sağlanırken,
Büyükşehir Belediyesi dezenfeksiyon
planı doğrultusunda 29 bin 66 işyeri
ve kamu kurumu dezenfekte edildi.
Kriz Merkezi’nin yanı sıra Büyükşehir
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı ekipleri de vatandaşların
temasta bulunduğu alanları dezenfekte
çalışmalarını rutin bir şekilde
sürdürüyor.

Şu ana kadar 403 adet siperlik maske
sağlık çalışanlarına ulaştırıldı.
Yeni WhatsApp hatları ile daha çok
vatandaş Büyükşehir’e ulaşıyor
Büyükşehir ayrıca Kriz Merkezi’ne gelen
çağrı yoğunluğunu da dikkate alarak
vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı
yanıt verebilmek adına yeni WhatsApp
hatları kurdu. Kurulan Whatsapp
hatları ile daha çok sayıda vatandaş
Büyükşehir’e rahatça ulaşabiliyor ve
talebini iletiyor. İhtiyaçlarını WhatsApp
hattı üzerinden ulaştırmak isteyen
vatandaşlar 0531 571 46 37(3839) numaralardan ve yaşadıkları
mahallelerin muhtarları üzerinden
iletişim kurabiliyor.

Büyükşehir sağlık çalışanları
için siperlik maske üretiliyor
Büyükşehir’in Koronavirüs sürecinde
en çok talep alan hizmetlerinden birisi
de sağlık paketleri. Kriz Merkezi şu
ana kadar 6 bin 836 adet hijyen paketi
çağrısı aldı. Sağlık çalışanları tarafından
değerlendirilip analiz edilen talepler
sonucunca diyaliz hastası, kronik
obstrüktif akciğer hastalığı, kanser
hastası olan 3 bin 593 kişiye sağlık
paketi teslim edildi.
Büyükşehir Belediyesi’ne ait 3D yazıcı
atölyesinde toplam 5 adet 3D yazıcı ile
sağlık çalışanları için günlük 30 adet
siperlik maske üretiliyor ve dağıtılıyor.
NİSAN 2020
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YERLİ VE MİLLİ
“AİRCOR52” İLE
DEZENFEKTE
ETMEK ÇOK
KOLAY
Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi
altına alan Covid-19 Virüsü’ne
karşı alınabilecek önlemler
doğrultusunda dışarı çıkmak
ve işe gitmek zorunda olan
vatandaşların üzerindeki
zararlı bakterileri dezenfekte
etmenin bir yolu var mı?

Ordu Büyükşehir Belediyesinin
tamamen yerli ve milli imkânlarla
geliştirdiği Aircor52 Dezenfekte Tüneli
yeniden tasarlanarak bambaşka bir
görünüme kavuştu ve dışarıya çıkmak
zorunda kalan vatandaşların dezenfekte
edilmesi sağlandı.
İnsan girişlerinin olduğu tüm
alanlarda hijyen sağlamak, hastalık
yapıcı mikroorganizmaların, bakteri
ve virüslerin yok edilmesi ve
insanların kıyafet ve ayakkabılarının
dezenfeksiyonu için tasarlanmış olan
dezenfekte tüneli, Ordu Büyükşehir
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi
Güler’in girişimleriyle daha fonksiyonlu
bir hale getirildi.

Temas etmeden dezenfekte
ediyor
İhtiyaca uygun her ortamda kullanılması
amacıyla Büyükşehir Belediyesi
tarafından yeniden tasarlanan
dezenfekte tüneli, Aircor52 kabin ve
kapsül olmak üzere 2 farklı şekilde
geliştirildi. Ledli ve sesli komut, uyarı
ve yönlendirme gibi sistemleriyle
kullanıcıların hiçbir yere temas etmeden
dezenfekte olması sağlayan bu tünelde,
360˚ döner kol sayesinde insanlarda
dezenfekte edilmeyen hiçbir alan
bırakılmayarak yüksek verim sağlanıyor.

Aircor52 kabin ve kapsül
modelinde
30
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Altı saniyede boş kabin içi dezenfekte
etme sistemi ile de her bir dezenfekte
işleminden sonra kabin ve kapsülü
kendi kendine temizleyen dezenfekte
tüneli, burayı kullanan kişilerin
birbirlerine herhangi bir virüs, bakteri
ve mikrop bulaştırmasının da önüne
geçiyor. Aircor52 kabin ve kapsül
modelinde sisleme yöntemi kullanıldığı
için günlük kıyafetlerin üzerinde
herhangi bir olumsuz etki bırakmıyor.

Yeni tasarım beğenildi
Dezenfekte tünelinin daha teknik
ve fonksiyonlu olması açısından
yeniden tasarlandığını ifade eden
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Yerli ve
milli imkanlarımızla geliştirdiğimiz
dezenfekte tünelini yepyeni bir tasarımla
halkımızın hizmetine sunuyoruz. Yeni bir
görünüm kazanan tüneli, daha teknik
daha fonksiyonlu bir hale getirdik.
Dünyanın dört bir köşesinden bu
faydalı ürün için talepte bulunuyorlar.
Öncelikle bu ürünü Türkiye’mizin ve
halkımızın kullanımına sunacağız. Daha
sonrasında ihracat boyutunda diğer
ülkelerle görüşmelerimizi yapacağız.
Gayet bilimsel ve teknik bir çalışma
yaptık. İşin tıbbi ve teknik boyutu
bütün olarak ele alındı. Çalışmalarımız
taleplerin karşılanması yönünde artarak
devam edecek” dedi.
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CANSİPERANE
KORONAVİRÜS
İLE ETKİN
MÜCADELE
Bursa’da Karacabey
Belediyesi’nin korona virüs ile
mücadelesi tüm hızıyla devam
ediyor. Belediye ekipleri, ilçede
bu zamana dek 236 ton ilaç
kullanırken, 42 binden fazla
maske dağıttı. Ayrıca ekipler,
ilçe genelinde 2 bin ailenin
dışarıda olan işlerini de çözdü.

Karacabey’de korona virüse karşı alınan
tedbirlere uyulmasına karşı denetim,
destek ve kontrollerini sürdüren
belediye ekipleri, çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor.Karacabey Belediye
Başkanı Ali Özkan, belediyeye bağlı
Destek Hizmetler Müdürlüğü, Fen
İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri
Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu
Kademe Yerleşkesinde görev yapan
çalışanlara destek ziyaretinde bulundu.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan,
korona virüs ile mücadelede bu zamana
kadar yapılan çalışmalar hakkında
bilgilendirmede bulundu.
Özkan, “Devletimizin yürüttüğü sistem
ve sağlıkçılarımızın üstün gayreti ile
korona virüsüne karşı mücadelemiz
olumlu sonuçlar vermeye başladı.
Ama tabi ki tedbiri elden bırakmıyoruz;
mesafe, temas ve sokağa çıkma
tedbirlerine harfiyen uyuyoruz’’ dedi.

Vatandaş ihtiyaçları harfiyen
yerine getiriliyor
Başkan Özkan, Karacabey Belediyesi
ekiplerinin ilçe genelinde ve kırsal
mahallelerde çalışmalarını aralıksız
sürdürdüğünü belirtirken, bu zamana
kadar 2 bin ailenin market, pazar
alışverişi, ilaç alımı, erzak dağıtımı ve
fatura ödeme gibi nedenlerle ihtiyacının
giderildiğini söyledi. Özkan, “Bunun
yanında, hasta nakil ambulansımız
ilçe sağlık müdürlüğü ile koordineli

bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet
vermeye devam ediyor. Gelen talepler
içinde bazen Türk Bayrağı oluyor bazen
ise doğum günü pastası… Ekiplerimiz,
harfiyen vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını
yerine getirmeye özen gösteriyor’’
dedi. Başkan Özkan ayrıca, belediye
tarafından 42 bin maskenin de talep
eden vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi.

Dezenfekten işlemleri sürüyor
İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki
dezenfekte işlemlerine devam edildiğini
belirten Özkan, “Temizlik İşleri ekipleri,
bu zaman kadar 196 ton dezenfekte
kullanarak Karacabey’de temizlik
çalışması yaptı. Bunun yanında, 37
ton yüzey temizleyici dezenfektanı
ücretsiz vatandaşlara dağıtılırken, 3
tonluk el dezenfektanı ise ilçenin önemli,
işlek kurum ve kuruluşlarının önüne
kurulan hijyen aletlerinde kullanıldı.
Çalışmalarımız aynı titizlikle devam
ediyor” ifadelerine yer verdi.

Çalışmalar takdir topladı
Öte yandan, çalışmalarına
haftasonunda da gece-gündüz devam
eden ekiplerin bu özverili çalışması,
vatandaşlardan da büyük takdir topladı.
Belediyeye ait resmi sosyal medya
hesaplarında paylaşılan fotoğraflarda,
kişi ve kurumlar belediye ekiplerine
teşekkür ederek, tedbirlerin önemli
olduğuna vurgu yaptı.
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ÖZACAR,
PANDEMİ
SÜRECİNİ
DEĞERLENDİRDİ
Pandemi sürecinde bugüne
kadar yapılan çalışmaları
düzenlediği bilgilendirme
toplantısında basın mensupları
ve kamuoyu ile paylaşan
Gelibolu Belediye Başkanı
Özacar, “Mücadelemiz
bitmedi, tedbiri elden
bırakmadan çalışmalarımıza
devam edeceğiz.” dedi.

Gelibolu Belediye Başkanı M.Mustafa
Özacar, Covid-19 sürecindeki yapılan
çalışmaları basın mensupları ve
kamuoyu ile paylaşarak bilgilendirme
toplantısı düzenledi. Fiziki mesafe
kuralları sağlanarak nikah salonunda
düzenlenen toplantı, belediyenin
facebook sosyal medya hesabı
üzerinden de canlı olarak yayınlandı.
Başkan Özacar, belediye meclis
üyeleri, birim müdürleri, koordinasyon
merkezindeki görevli personel ve basın
mensuplarının katıldığı toplantıda,
koronavirüs salgınının ülkemizde
görülmeye başladığı andan itibaren
Gelibolu Belediyesi tarafından alınan
tedbirleri ve yapılan çalışmaları detayları
ile anlattı.
Toplantının başında “Belediye olarak
bir karar alarak, 17 Mart 2020 tarihi
itibariyle belediyeye ait işgaliye ve
kira alanlarında işyerlerinin kapatıldığı
tarihten, açılacağı tarihe kadar hiçbir
şekilde kira ve diğer gelirlerimizi
almayacağız dedik.” diyen Özacar,
“Öteleme yapmadık, almayacağız
dedik. 19 Mart tarihinde de bir genelge
yayınlanarak resmiyete kavuşmuş
oldu. Bunun dışında su, ilan reklam ve
emlak gelirlerini de 1 Haziran tarihine
kadar öteledik. Bu süreç içerisinde
de su sayaç okuma ve diğerlerinde
de herhangi bir tahakkuk işlemi
yaptırmadık. 1 Haziran tarihinden
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itibaren bunlara başlayacağız ve
ödemelerde de gerekli kolaylıkları
sağlayacağız. Bunun dışında 21 Mart’ta
5162 sayılı genelge kapsamında
Vefa Sosyal Destek Grubu’nun bir
parçası olduk ve gerek Vefa Destek
Grubuna gelen başvurular, gerekse
belediyemize gelen başvurularda
halka hizmet vermeye başladık.
Vefa Destek Grubu’na üç araç, altı
personelimizi tahsis ettik. Ayrıca
belediyemize başvuranlara da normal
olarak hizmetlerimizi vermeye başladık.
Biz sadece merkezde değil, mücavir
alanlarda bulunan vatandaşlarımızdan
gelen tüm başvuruları alarak,
kendilerine yardımcı olduk.” ifadelerini
kullandı.

Rakamlarla paylaştı
Sözlerini Covid-19 sürecinde Gelibolu
Belediyesi’nin özveri ile çalışan
personeline teşekkür ederek sürdüren
Başkan Özacar, maske dağıtımından
sosyal yardımlara kadar yapılan tüm
çalışmaları sayısal veriler ile şeffaf bir
şekilde paylaştı.
Salgının ardından temel ihtiyaçların
başında gelen koruyucu maskeler
hakkında bilgi veren Başkan Özacar,
“Halk pazarlarımızın girişlerinde
başlattığımız uygulamayı genişleterek
Gelibolu merkezi ve mücavir alanlarımız
içerisinde tüm konutlara görevli
arkadaşlarımızla vatandaşlarımızın

Kapak Konusu

maskelerini ulaştırdık. Başta sağılık
çalışanlarımız olmak üzere kamu kurum
ve kuruluşlarına verilen maskelerle
birlikte 20 Mayıs tarihi itibari ile dağıtılan
toplam koruyucu maske sayısı 115 bin
613 adettir.” dedi.

Diğer çalışmalar
Başkan Özacar, görevli belediye
personelinin kullandığı ve kamu
kurum kuruluşlarına verilen
koruyucu elbise sayısının bin 136
adet olduğunu söylerken, ilçe
genelinde gerçekleştirilen dezenfekte
çalışmalarında bin 475 lt dezenfektan
kullanıldığını bildirdi.
Yine kamu binalarına 122 adet
dezenfektan aparatı verildiğini belirten
Başkan Özacar, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Bunların dışında otobüs terminali,
taksi durakları, minibüs duraklarına
neredeyse on günde bir, tüm kamu
kurumlarını talep geldikçe dezenfekte
etmeye çalıştık. Temizlik konusunda da
bize düşen görevleri yerine getirmeye
çalıştık. Ancak toplum olarak en zayıf
kaldığımız konu kurallara uymamakta
ayak diriyor olmamız. Biraz sıkıldık, en
kötüsü ekonomik olarak ciddi sıkıntılar
içerisindeyiz. İnanıyorum ki bunları
biraz daha stabil hale getirebilirsek,
biraz daha kendimizi korumaya
alırsak, güven ortamı oluşursa
sanıyorum önümüzdeki günlere daha
umutla bakabiliriz düşüncesindeyim.
Salgın hastalık nedeniyle bu yıl iftar
sofralarında buluşamıyor olsak da,
kurumumuz tarafından hazırlanan gıda
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kolileri ile hayırsever vatandaşlarımızca
dağıtılmak üzere bizlere teslim edilen
erzak paketlerini vatandaşlarımıza
ulaştırdık ve ulaştırmaya da devam
ediyoruz. Koordinasyon merkezindeki
görevli personelimizle şu ana kadar
toplam bin 808 adet gıda kolisini
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla
buluşturduk. Bu süreçte bizlere
güvenerek dağıtılmak üzere gıda
kolilerini teslim eden yardımsever kişi,
kurum ve derneklere de ayrıca teşekkür
ediyorum. Bütün yaşadıklarımız
içerisinde bizi en çok mutlu eden şey
de bu oldu.” dedi.

“Evde kalıp kitap okuduk”
“Salgın sürecinde evde kalan
yetişkinlerimizin ve çocuklarımızın kitap
okuması için de güzel bir fırsat doğdu”
diyen Başkan Özacar, dünya klasikleri
ve unutulmaz romanlardan oluşan 885
adet kitabı belediyenin çağrı merkezini
arayan vatandaşlara ulaştırdıklarını, milli
mücadelenin 101.yıldönümü dolayısıyla
Atatürk’ün unutulmaz eseri olan Nutuk’u
ekiplerle 188 aileye teslim ettiklerini
vurguladı.

Odun ve kömür yardımı
Sosyal belediyecilik çalışmaları
kapsamında ilçe merkezinde ekonomik
yetersizliğini belgelendiren ailelere
yakacak yardımlarını salgın sürecinde
de devam ettirdiklerini belirten Belediye
Başkanı Mustafa Özacar, 204 aileye
81 ton 540 kg kömür, 41 aileye de 20
ton odun verilerek ısınma ihtiyaçlarını
karşılanması noktasında yardımcı
olunduğunu söyledi.

Özacar, ilçede yaşayan yurttaşların
ihtiyaçlarına cevap verilmeye devam
edilerek hasta yatağı, engelli aracı,
kıyafet yardımı vb. muhtelif taleplerin
de ivedilikle yerine getirildiğini sunum
konuşmasında sözlerine ekledi.

Birlikte başaracağız
Tüm insanlığın çok ciddi bir sınavdan
geçtiğini, ülke ve insanlık adına çok
düşündürücü ve çok değerlendirilmesi
gereken bir durum yaşandığını belirten
Başkan Özacar, sözlerini şu ifadelerle
noktaladı:
“Şu ana kadar Gelibolu olarak bu
sürevci en asgari hasarla atlatmış
görünüyoruz. Sıkıntılarımız hala var
ama en büyük sıkıntımız kurallara
yeterince uymamak ve gereğini yerine
getirmemek. Biliyoruz ki bu saatten
sonra kurallara harfiyen riayet eder,
onun gereğini yerine getirirsek bu az
hasarla atlatma durumuna devam
ederiz. İnşallah bu illetten kurtulur,
bir an önce eski sağlıklı günlerimize
kavuşma olanağı buluruz. Ama
anlaşılıyor ki bu kolay bitecek bir
ortam değil. Bu süreç içerisinde ne
olur, açıklanan her kurala sadece
uyalım. Bugüne kadar görevimizi
yerine getirdik, getirmeye de devam
edeceğiz. Şunu çok iyi bilmeliyiz
ki, sağlığın üzerinde başka bir iş ya
da başka bir eylem yok. Mutlaka ve
mutlaka sağlık konusu en önemli birinci
konumuz. Bugüne kadar bize gelen
hiçbir talebi geri çevirmedik. Bu konuda
tüm sağlık çalışanları başta olmak
üzere, kendi mesai arkadaşlarıma
fedakâr çalışmalarından dolayı bir
kez daha teşekkür ederim. Biz bu
illetin üstesinden geleceğiz, bu işi
başaracağız. Toplum olarak bu savaşı
biz kazanacağız. Ama ne olur kurallara
uyalım, uymayanları uyaralım ve bütün
bu mücadeleyi sahiplenelim istiyorum.
Bu zorlu süreçte hepimiz önlemlerimizi
alarak koronavirüs salgınına karşı ciddi
bir mücadele verdik. Mücadelemiz
daha bitmedi, tedbiri elden bırakmadan
kurallara uygun bir şekilde hareket
etmeye devam edeceğiz.”
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“KADINA
YÖNELİK
ŞİDDET
PANDEMİDE
ARTIYOR”
Ankara’nın Yenimahalle
Belediyesi, Kadın Dostu Kent
olma sürecinde yürüttüğü Yerel
Eşitlik Eylem Planı’nın 2’inci
dönem toplantısını UNFPA
(Birleşmiş Milletler Nüfus
Fonu) desteği ile gerçekleştirdi.
Belediyenin, 2’inci dönem
faaliyet raporu yaşanan
pandemi süreci nedeniyle
online toplantı ile izleme
komisyonuna sunuldu.
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Yenimahalle Belediyesi temsilcileri
pandemi sürecinde kadın sığınmaevi
ve danışma merkezinin faaliyetlerine
devam ettiğini ve özellikle ev içi şiddet
konusunda yeni çalışmalara girdiklerini
ifade etti. Yerel eşitlik eylem planı izleme
komisyonu gerek eylem planı gerekse
de pandemi döneminde kadın yönelik
şiddet konularında önerilerde bulundu.
Toplantıda Hacıbayram Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Nuran Beletözellikle
pandemi süreci öncesinde şiddet
mağduru kadınlar için güvenceli yaşam
tedbirleri alınmasının öneminden
bahsetti. Belet “Pandemi sürecinde
gördük ki bundan böyle tüm kurumlar
özellikle sığınmaevleri gibi kritik
hizmet noktaları için risk yönetimleri
hazırlamalı.” dedi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
Başkanı Canan Güllü ise pandemi
döneminde kadınlara yönelik şiddet
oranının geçen yılın Mart ayına göre
%38,2 oranında artığını, bu nedenle
belediyelere çok iş düştüğünü söyledi.
Güllü, “Evde kal diyelim ama evi de
güvenli hale getirelim, hayatı ve işimizi
paylaşalım, evde bütün bakım işleri
kadının üzerinde olmasın.” dedi. Güllü,
Belediyelerin geçici kadın sığınmaevleri
açmasının öneminden de bahsederek
“Belediyeler bu süreçte otel de
kiralayabilir, şiddetle mücadelede
kadının gideceği yerlerin olması çok
önemli. Evet, pandemi süreci yaşanıyor
herkes evinde kalsın istiyoruz ancak
bu evlerde toplumsal bir şiddete
dönüşmemeli.” diye konuştu.

Kapak Konusu

K Ü R E S EL S A LG I N D Ö N E M İ N D E K EN T L ER

“BELEDİYELERİMİZ
İLE GURUR
DUYUYORUZ!”
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin kararlılıkla uyguladığı Koronavirüs ile Mücadele Eylem Planı
hakkında bilgiler almak üzere belediye hizmet birimlerini ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili
Utku Çakırözer, yerel yönetimlerin mücadele konusunda özveriyle çalıştığını belirtti.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin
Kriz Masası, Halk Ekmek Fabrikası ve
Aşevini ziyaret eden Utku Çakırözer’e,
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Ayşe Ünlüce de eşlik etti.

Kriz Masası aracılığı ile
vatandaşlara çok güzel
hizmet verildi
CHP Milletvekili Çakırözer, Genel
Sekreter Ayşe Ünlüce ve birim
sorumlularından bilgiler aldı. Özellikle
sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde
Büyükşehir Belediyesi’nin Kriz Masası
aracılığı ile vatandaşlara çok güzel
hizmet verdiğini belirten Çakırözer,
vatandaşlardan bu konuda çok olumlu

yorumlar aldığını belirtti. Çakırözer
“Pandemi döneminde belediyelerimiz
halkımızın yanında olmaya devam
ediyor. Başta Büyükşehir Belediyemiz
olmak üzere tüm CHP’li belediyeler
sosyal belediyecilik anlayışları ile
kriz belediyeciliği anlayışını bir araya
getirmiş durumdalar. Üzülerek tanık
olduğumuz Aşevi hesaplarımızın
bloke edilmesine rağmen sıcak yemek
konusunda imkanlar ölçüsünde
ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam
ediyorlar. Bu süreçte bağışları ile ihtiyaç
sahiplerinin yanında olan hayırsever
yurttaşlarımıza da yürekten teşekkür
ediyoruz” dedi.

Halk Ekmek ile Kriz Masası’nı da
ziyaret eden Çakırözer, “Kriz Masası
aracılığıyla belediyelerimiz 65 yaş
üstü, engelli ve kronik rahatsızlığı
olan hemşehrilerimizin taleplerini
karşılamaya çalışıyor. Orada da
telefonlar hiç susmuyor. Özellikle
sokağa çıkma yasağı dönemlerinde
günde binden fazla telefona yanıt
veriliyor. Halk Ekmek, Halk Süt, Halk
Yumurta ile yurttaşlarımız sağlıklı ve
ekonomik gıdaya ulaşıyor. Bu süreci en
iyi şekilde yöneten Sayın Hocamız Prof.
Dr. Yılmaz Büyükerşen’e ve özveriyle
çalışan tüm ekibine Eskişehirliler
adına teşekkür etmek istiyorum.
Belediyelerimizle gurur duyuyoruz!”
dedi.
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BRÜKSEL’DE
KORONA SOSYOEKONOMİK ÖNLEM
VE DESTEK PAKETİ
1

Yüksel ÇİLİNGİR / Brüksel
Belçika’nın başkenti Brüksel, aynı
zamanda Avrupa Parlamentosu
ve Komisyonu’nun yer alması
nedeniyle Avrupa’nın başkenti
sayılıyor. Belçika’nın karmaşık
devlet yapısı içinde Brüksel hem
bir bölge, hem 19 belediyeden
oluşan bir başkent özelliği taşıyor.
Resmi iki dili var. Bunlardan
biri olan Fransızca nüfusun
%60’ı tarafından konuşuluyor.
Diğer resmi dil Flamanca’yı
ise sadece %5’lik bir kesim
anadili olarak kullanıyor. Ancak
gelecekte iş bulma açısından
Flaman şirketlerin ekonomik
gücü ve eğitimin daha kaliteli
olması nedeniyle pek çok ebeveyn
çocuklarını Flaman okullarına
gönderiyor. Kalan %30 ise
dünyanın çeşitli dilleri. İngilizce,
adı konmasa da sokakta üçüncü
bir dil haline gelmiş bulunuyor.
Brüksel’de 184 farklı milliyet
mensubu vatandaş yaşıyor.
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Belçika merkezi hükümeti ülke güvenliği,
uluslararası ilişkiler ya da genel eğitim
ve sağlık politikası gibi konularda tam
yetkili olsa da, özellikle eğitim ve sağlık
hizmetleri uygulama açısından bölgelerin yetki alanına giriyor. Korona krizi gibi
bir durumda elbette merkezi hükümetin
aldığı kararlar önem taşıyor.

Güvenlik Konseyi bütün siyasi parti
temsilcileriyle her hafta bir araya gelerek
korona önlemlerini değerlendiriyor.
Elbette dünyadaki bütün ülkelerin yaşayarak öğrendiği gibi, Belçika da kendi
sistemiyle bu özel dönemde bir sınav
veriyor. Ancak herkesin sesini duyurma
imkanı olduğu söylenebilir.

Ancak özellikle eğitim konusu dil bazında ayrıldığı için, Brüksel içinde de
olsa Flamanca ve Fransızca konuşulan
okuların kararları ayrı ayrı bakanlar
tarafından alınıyor. Örneğin okulların
açılıp açılmaması, yıl sonu sınavlarının
yapılıp yapılmaması, uzaktan eğitim ile
müfredatın tamamlanıp tamamlanması
gibi konularda her iki taraf, hatta okulların kendi şartlarına göre farklı hareket
edebiliyor.

Brüksel tarafından gerçekleştirilen bazı
ekonomi önlem ve destek faaliyetlerine
bakarsak:

Yetki ve sorumlulukların bu kadar dağınık olduğu bir ortamda, kaos yaşamamak mümkün değil gibi görünse de,
herkes sorumluluk duygusuyla hareket
ettiğinde ve sonuçlar şeffaf olarak
değerlendirildiğinde bir sinerji yakalamak mümkün oluyor. Bunun için elbette
tarafların sürekli birbiriyle iletişim halinde
olmaları ve birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Ülke genelinde baktığımızda işin
bir de siyasi partiler boyutu var. Ulusal

Genel yardım paketi içinde
-Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından
alınan kararların ardından kapatılması
zorunlu olan ve aşağıdaki sektörlerde
faaliyet gösteren şirket başına 4.000 €
tutarında tek bir ödeme.Yemek Servisi, konaklama, seyahat acenteleri, tur
operatörleri, rezervasyon hizmetleri ve
ilgili faaliyetleri, perakende ticaret yapan
mağazalar (gıda satan dükkanlar, eczaneler, gazete bayileri, benzin istasyonları
ve yakıt tedarikçileri hariç), eğlence ve
spor faaliyetleri.
-2020 yılının ilk dönemi için Brüksel bölgesi tarafından şehir vergisi ödemesinin
askıya alınması;
-Toplam 20 milyon avroluk banka kredilerine kamu garantileri (Brüksel Garanti
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Bu önlem için 20 milyon
Euro tahsis edilmiştir.

Dış ticarette

Fonu aracılığıyla) verilerek etkilenen
şirketlerin nakit akışına güçlü destek;
-Finance & Invest.brussels olarak
özellikle aşağıdakileri içeren bir heyet
oluşturulması:
Lokanta ve kafe sektöründeki kilit tedarikçilere, sektördeki kuruluşlara ödeme
koşulları sunmalarına izin veren düşük
oranlı kredi imkanı, 50’den fazla çalışanı
olan işletmeleri için indirimli kredi imkanı,
-Krizden etkilenen şirketlere verilen
kredilerin, sermaye geri ödemesi üzerine
bir moratorium
-Lokanta/kafe, turizm, sosyal etkinlikler
ve kültür sektörlerinde ekonomik genişleme için yardımın hızlandırılması veya
hatta öngörülmesi, taahhüt edilmesi ve
yürütülmesi.
-Sıfır artan fonlama ile Brüksel İşletme
Destek Ajansı ve Zor Durumdaki İşletmeler Merkezi (CED / COM) işbirliğiyle
güçlük çeken işletmeler için daha güçlü
destek.
-Taksiler ve şoförlü otomobiller için
işletme vergisinin 2020 yılı için askıya
alınması.

Yurtdışı faaliyetlerin
iptalini takiben (büyük
ticaret fuarları, yüksek
riskli bölgelerdeki görevler) Brüksel İşletme
Detsek Ajansı, teknik
detayları açık bir şekilde
açıklamak için şirketlerle bireysel olarak
iletişime geçmektedir. Durumun nasıl
geliştiğine bağlı olarak, Brüksel İşletme
Detsek Ajansı iptal edilen faaliyetler için
alternatif öneriler sunacaktır.

Brüksel imajında spor, eşit
fırsatlar ve sosyal uyum
Kâr amacı gütmeyen sektörleri ve Brüksel’deki etkinlik, turizm, kültür ve spor
sektörlerini desteklemek için:
-Brüksel tanıtımına katkıda bulunan
etkinlikler için verilen hibeler, hibe
kararnamesindeki şekliyle değişmeden
kalır ve verilen tutar da değişmez. İptal
edilen etkinlikler için Brüksel hükümeti,
bu hibenin, daha önce iptal edilemeyen
giderler için faturaların ödenmesi şeklinde kullanılmasına izin verir. Sporda,
fırsat eşitliği ve sosyal uyum için kesin
bir iptal durumunda ve iade edilmeyen
maliyetler ortaya çıkarsa, hibenin geri
ödenmesi gerekmez. Daha sonraki bir
tarihe ertelenmesi durumunda, yeni
bir hibe başvuru prosedürü başlatmak
gerekli olmayacaktır.

DEB (Düşük Emisyon
Bölgesi) cezalarının askıya
alınması
1 Ocak 2018’den bu yana Brüksel, hava
kalitesini ve Brüksel Başkent Bölgesi’ndeki insanların sağlığını iyileştirmek için yüksek emisyon değeri olan
araçların dolaşımını kısıtlayan “Düşük
Emisyon Bölgesi” (DEB) işletmektedir.
Bu önlemler, Avrupa Birliği ve federal
makamlar tarafından, ülkemizi zorlayan
ekonomik krizle mücadele etmek için
konulan önlemleri tamamlamaktadır.
Mevcut kriz bağlamında, koronavirüsten
etkilenen tüm vatandaşların serbestçe
bir hastaneye gitmesine veya bu salgın
tarafından zorunlu kılınan her türlü
yolculuğa çıkmasına izin verilmelidir. Bu
amaçla Brüksel hükümeti Düşük Emisyon Bölgesi (başlangıçta 1 Nisan 2020
için planlanan) kapsamında cezaların
yürürlüğe gireceği tarihi değiştirmeye ve
2018’den bu yana ilgili araçlar için yazılan cezaları geçici olarak askıya almaya
karar verdi. Para cezalarının yürürlüğe
girmesi, federal hükümet tarafından
Covid-19 salgını ile ilgili alınan önlemlerin sona ermesini takip eden ayın ilk
gününe ertelenecek.
Yerel yönetimlerin sorumluluk gerektiren
konularda yetkilerinin olması gerekiyor.
Brüksel, korona krizinin sosyo ekonomik
etkilerini bu şekilde hafifletmeye çalışıyor. Brüksel halkı da bir yandan aşama
aşama yeni yaşam biçimine hazırlanıyor.
Kaynak: Basın Bülteni-19.03.2020

Sosyal ekonomide ve hizmet
işlerinde
Normalde ekonomik yardımın dışında
kalan sosyal ekonomi işletmeleri, artık
COVID-19 krizi karşısında Brüksel’in
ekonomik dokusunu desteklemek için
uygulanan tüm önlemlerden yararlanabilecekler. Hizmet şirketlerine çalışılamayan zamanda da saat başına 14,60 Euro
ödenmesi sağlanmaktadır. Bu yaklaşım, şirketlerin maaşları ödemesini ve
sektörü desteklemeyi mümkün kılacaktır.
NİSAN 2020
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KİTLE TURİZMİNİN
ÇEVRE ÜZERİNDEKİ
OLASI ETKİLERİ:
BODRUM ÖRNEĞİ
1

Prof. Dr. Ozan BAHAR
Kitle turizmi, sürdürülebilir
turizmin karşısındaki en büyük
engeldir. Bu engel, doğal çevreyle
uyumlu bir turizm politikası
sayesinde kolayca aşılabilecek
ve kitle turizmi, sürdürülebilir
turizm açısından bir sorun teşkil
etmeyecektir. Çevre konuları ile
ilgili programlar hazırlayıp, bunu
uygulayan işletmelerin, yaptıkları
harcamalardan çok daha fazla
tasarruflar sağladığı bilinen bir
gerçektir. Çevresel kaygılarla artan
maliyetler, daha sonraki kazanımlar
iyi hesaplandığı zaman, makul
yatırım değerlerine dönüşebilecektir.
Bu durumda turizmin çevreye
katkısı olumlu yönde gelişecektir.
Ancak, turizm kaynaklarının yoğun
kullanımı, taşıma kapasitesinin
aşılması, konaklama işletmelerinin
yığılma-yayılma dengesi ölçütlerine
özen göstermemesi ve çevre
bilinci, kültürü ve korumacılığının
yaygınlaştırılmadığı durumlarda
ise, turizm faaliyeti çevresel
değerleri olumsuz bir biçimde
etkileyecektir.

Turizm ile çevre arasında birbirini
etkileyen çift yönlü bir ilişki söz konusudur. Diğer bir anlatımla, çevre kalitesi
turizmin gelişimini, turizmin kalitesi de
çevreyi etkilemektedir. Çevre koşullarının
olumlu olması, turizm hareketinin başlıca
itici gücü. Çevrenin istenilen şartlara
ve temizliğe sahip olması ülkeye gelen
turist sayısının artmasına neden olacaktır. Bu karşılıklı etkileşim ise turizm-çevre
ilişkisini ortaya koymaktadır. Ekolojik
bozulmalar, doğanın verdiklerinden
daha fazlası kullanılmaya başlandığı
zaman görülmekte ve teknolojik imkanları ekonomik kazançlara dönüştürmekte
aşırıya gidildiğinde ortaya çıkmaktadır.
Bu açıdan bakıldığında, turizmin var olabilmesi için ‘çevre’ nin varlığı şarttır. Ne
yazık ki günümüzde birçok turizm bölgesi, doğal kaynakları sınırsızca ve taşıma
kapasitesinin üzerinde kullanarak fiziksel
çevreyi tahrip etmektedir. Bunun en
önemli nedenlerinden biri ise, dünyada
ve Türkiye’de son yıllarda büyük gelişme
gösteren kitle turizmidir. Kitle turizminin,
yerel toplumun sosyal, ekonomik ve
kültürel hayatı ile çevre üzerinde yıkıcı ve
olumsuz etkileri mevcuttur.
“Kitle Turizminin Çevre Üzerindeki Olası
Etkileri: Bodrum Örneği” isimli araştırmamız sonucunda elde edilen bulgulara

göre, kitle turizmi yöre üzerinde çevresel
açıdan olumlu etkilerden çok olumsuz
etkiler meydana getirmektedir. Şöyle
ki, kitle turizminin Bodrum yöresinde
çevreye ilişkin iki olumlu etki meydana
getirdiği görülmüştür. Bunlardan birincisi, turizmin yok olacak ya da bozulmaya
yüz tutacak arkeolojik ve tarihi alanların,
anıtların ve yapıların korunmasına ve restore edilmesine imkan sağlaması kapsamında, Bodrum’da bulunan, Karia dönemine ait Myndos ören yeri ile M.Ö. 335
yılında yapılan Antik Tiyatro alanlarının
restore edilerek tekrar turizme kazandırılmasıdır. Ayrıca, yine Karia döneminden
kalan Halikarnas, Rodos Şövalyelerinden kalan Kale ve St. Petrum Şatosu bu
bağlamda turizme hizmet eden tarihi ve
arkeolojik değerlerdir. İkincisi de, tüm
turizm alanlarının daha temiz kalması
amacıyla geliştirilen mavi bayrak projesi
kapsamında, Bodrum bölgesinde 2002
yılı verilerine göre, mavi bayrağa sahip
20 plaj ve 3 marinaya sahip olunmasıdır.
Yapılan çalışmada, kitle turizminin
Bodrum bölgesinde çevre açısından
dört olumsuz etki meydana getirdiği
tespit edilmiştir. Bunlardan ilki, bölgede
turizmin gelişimine paralel olarak, artan
kentleşme ve arazi spekülasyonları sonucunda, Bodrum ve kıyılarının beton bir

1 Prof. Dr. Ozan BAHAR, MSKÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, obahar@mu.edu.tr
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kent görünümü almasıdır. 1995 yılında
96 olan turizm belgeli tesis sayısının, %
80 oranında artarak 2002 yılında 173’e
çıkması bunun bir göstergesidir.
İkinci olarak, kitle turist hareketleri
sonucu tarla alanları, ikinci konut, tatil
köyü, otel ve pansiyon yapımı ya da yol
açılması gibi nedenlerle azalmaktadır.
Bu ise bölgenin ekonomik, kültürel,
sosyal ve en önemlisi de çevresel koşullarını olumsuz yönde etkilemektedir.
Bodrum’da turizmin gelişimine paralel
olarak, 1995-2002 yılları arasında gelen
turist, tesis ve yatak sayılarında bir artış
söz konusu olurken, ekim-dikim faaliyetinde bulunulacak tarla alanlarında gözle
görülür bir azalışın yaşandığı dikkati
çekmektedir.
Üçüncü olarak, Bodrum’da nüfusun
turizm mevsiminde çok fazla sayıda artması ve altyapı yetersizliği sonucu, çöp
miktarlarında büyük bir artış yaşanmakta ve sağlıklı bir şekilde imha edilememektedir. Bodrum’da çöp miktarındaki
artış turist sayısının artışına paralel olarak artmakta ve turistin en yoğun olduğu
Ağustos ayında ise en yüksek düzeyine
çıkmaktadır. Bodrum’da yılda ortalama
olarak 2.4 ton çöp toplanmaktadır. Bunların % 0.6’sı tıbbi, % 99.4’ü ise normal
atıklardır. % 99.4’lük bir orana sahip olan
normal atıkların % 24’ü geri kazanılabilmektedir. Herhangi bir imha şekli söz
konusu olmamakla birlikte, açık havada
biriktirme ve ayıklama biçiminde bir
imha yoluna gidilmektedir. Bu ise, çevre
ve insan sağlığı açısından olumsuz bir
etki yaratmaktadır.
Dördüncü olarak, deniz suyuna kanalizasyon sularının ve tüketimden arta
kalan atıkların karışması sonucu oluşan
su kirliliği kapsamında; turizm açısından
büyük önem taşıyan Bodrum’da, sudan
bulaşabilecek enfeksiyon hastalıklarında
özellikle yazın görülebilecek artışın nedeni olarak, plaj olarak kullanılan deniz
sularındaki koliform bakterilerin sayısındaki artış gösterilebilir.
Koliform bakteriler bağırsak orijinli olup,

suların insan ya da sıcak kanlı hayvan
dışkıları ile kirletildiğini gösteren bir parametre niteliğindedir. Koliformlar, 35-370
C’de 48 saat içinde laktozu fermante
ederek gaz oluşturan, aerobik ve fakültatif anaerobik, gram negatif, sporsuz,
çomak şeklindeki bakterilerdir. Fekal
koliform, toplam koliform’un bir alt grubu
olan ve 440 C’de gaz üreten koliform basillerine verilen addır. Koliformların suda
belirli bir değerin üzerinde bulunması;
o suda patojen organizmaların tehlikeli
bir düzeyde olduğunu ve bu sudan tifo,
dizanteri, kolera ve sarılık gibi bazı hastalıkların bulaşabileceğini gösterir.
Rekreasyon amacıyla kullanılan kıyı ve
deniz sularının sağlaması gereken maksimum standart değerler; Avrupa Birliği
(AB) için, toplam koliform (KOB/100
ml) parametresi için 500, fekal koliform
(KOB/100 ml) parametresi için 100
kabul edilmiştir. Türkiye için ise, toplam
koliform (KOB/100 ml) parametresi
için 1000, fekal koliform (KOB/100 ml)
parametresi için 200’dür. Bu bakımdan
kıyı kirliliği ve deniz suyu analizlerinde
koliformların kullanılması standart bir
yöntem halini almıştır.
Bodrum bölgesinde mavi bayrak kampanyası çerçevesinde seçilen 6 adet örnek numune noktasından mikrobiyolojik
parametrelere ilişkin değerler alınmıştır.
Bu bölgelerde, 2000 ve 2002 yıllarında
kış aylarına göre, yazın elde edilen koliform değerlerinin turizmin yoğunlaşmasına bağlı olarak fekal kirlilik artışına yol
açtığı açıkça görülmektedir. Çünkü, Torba (Temmuz 2000), Bardakçı (Temmuz
2002), Milta Tatil Köyü (Mayıs-Temmuz
2000) ve Bodrum Resort Otel’de (Temmuz 2002) standart değerlerin üzerinde
sonuçlar bulunmuştur. Sea Garden Plajı
ve Magic Life’da ise, elde edilen değerlerin (Temmuz 2002) Türkiye standartlarına uyduğu ancak AB standartlarının
üstünde olduğu görülmektedir.
Turizm sezonunun en yoğun olduğu
Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında,
toplam ve fekal koliform bakterileri sayılarının yükseldiği görülmektedir. Yani, kış

aylarına göre yaz aylarında, kitle turizm
hareketlerinin artışına paralel olarak, deniz suyunda bir kirlenmenin söz konusu
olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla,
Bodrum’da deniz suyu ve kıyılar turizmin
mevsimsel yoğunlaşmasına bağlı olarak
kirlenmekte, doğal çevre de bundan
olumsuz bir şekilde etkilenmektedir.
Kitle turizminin çevre üzerindeki olası
etkilerini göstermek amacıyla yapılan çalışmada, Türkiye’nin en çok turist alan ve
dolayısıyla da çevresel açıdan bozulma
sinyalleri veren Bodrum yöresi incelemeye alınmıştır. Elde edilen bulgular
ışığında ortaya çıkan sonuç şudur: Kitle
turizminin yaygınlaşmasıyla beraber,
Bodrum yöresinin çevre sorunlarının
giderek artacağıdır. Bu durumda bölgenin arazi, su ve bitki örtüsü gibi ekolojik
unsurlarının bozulması ve çevrenin
kirlenerek yok olması, yörenin çekiciliğini
kaybetmesine yol açacaktır.
Yörede faaliyette bulunan turizm işletmelerindeki yönetici ve personel ile turiste
ve turizme hizmet sağlayan tüm meslek
kollarındaki kişilerde çevreyle duyarlı bir
turizm bilincinin oluşması gerekmektedir.
Yörede artan kentleşme sonucu oluşan
çok sayıdaki ikincil konutun, yazları bir
ay süreyle kullanımları hem çevre hem
de ülke ekonomisi açısından bir kayıptır. İyi bir planlama yapılmadan, büyük
yatırımlar sonucu yapılan, atıl bekleyen
ve yöreyi betonlaştıran bu konutların, turizmin hizmetine sunularak hiç olmazsa
ekonomik yönden bir fayda sağlamaları
için özel sektör ve kamu işbirliğinde
girişimlerde bulunulmalıdır.
NOT: “Bu yazı, Bahar O., (2003), “Kitle Turizminin
Çevre Üzerindeki Olası Etkileri: Bodrum Örneği”,
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 14,
Sayı 2, 150–158.’den özet olarak alınmıştır.”
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Korona Günleri

G ER M EN Cİ K B EL ED İ Y E S İ

ESNAFA
RAMAZAN
ÖNCESİ
DESTEK
Koronavirüs (Covid-19) kapsamında, etkin mücadelesini sürdüren, ilçeye hizmet sağanağı
gerçekleştiren, Germencik esnafınıda unutmayan Belediye Başkanı Fuat Öndeş Ramazan öncesi
önemli icraatlara imza attı.
Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında
iş yerlerini kapatmak durumunda kalan
ve bu sebeple ekonomik olarak zor
günler geçiren esnafa destek olmak için
belediye meclisini olağanüstü topladı.
Esnafın sorunlarının görüşüldüğü
meclis toplantısının sonunda esnafın
yüzünü güldürecek müjdeli haberler
çıktı. Belediye meclisinden, Covid-19
salgını ile ilgili alınan tedbirler
kapsamında ilçe sınırlarımız içerisinde
faaliyet gösteren iş yerlerine ait
faaliyetleri durdurulan ve faaliyetlerine
ara verilmesi nedeni ile ekonomik olarak
olumsuz etkilenen esnaflara (berber,
kadın kuaförü, kahvehane, kıraathane,
çay ocağı vs.) belediye tarafından ayni
ve nakdi yardım yapılmasına oy birliği
ile karar alınmıştır.Ayrıca Belediye
meclisince oy çokluğu ile alınan bir
diğer önemli karar ise Belediyeye ait
kira alacaklarının 3 ay ertelenmesi
oldu. Alınan kararda “Belediyemiz
Mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan
taşınmazlar hakkında ecrimisil ve
kiralamadan kaynaklanan alacakların
19.03.2020 tarihinden itibaren 3 (üç)
ay süre ile ertelenmesi ve söz konusu
alacakların ertelenen süre sonunda,
ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler
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halinde, herhangi bir gecikme zammı
ve faiz uygulanmadan ödeme kolaylığı
sağlanacaktır” dendi.
Germencik Belediye meclis
toplantısında;
2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu
görüşülerek oybirliği ile onaylandı.
2019 Yılı Mali Denetim Komisyon
Raporu meclise sunuldu.
Mecliste gündemin bir diğer maddesi
olan ihtisas komisyonlarının seçimleri
gerçekleştirildi.
Ayrıca toplantıda encümen üyesi
seçimleri de yapılarak yeni üyeler 1 yıl
sürecek olan görevlerine başladılar.

FUAT ÖNDEŞ “ESNAFIN
DAİMA YANINDA YER
ALDIKLARINI BU ZOR
SÜRECİ BİRLİKTE 		
ATLATACAKLARINI
BELİRTTİ”
Covid-19 nedeniyle işlerini durdurmak
zorunda kalan ve zarara uğrayan
esnafın sorunlarını belediye meclisine
taşıyan Belediye Başkanı Fuat Öndeş,
alınan kararlarla ilgili meclis üyelerine
bizzat teşekkür etti. Öndeş “Bugün

burada esasında esnaflarımızın
sorunlarını görüşmek, geçirdikleri
bu zorlu süreçte onlara imkanlar
dahilinde bir nebze de olsa destek
olmak için toplandık. Esnafımız bu
süreçten ekonomik olarak büyük zarar
gördü. Bugün alınan bu kararlarla
yalnız olmadıklarını, Germencik
Belediyesi olarak her zaman yanlarında
olduğumuzu göstermek istedik. Esnaf
odasından alınan listeler ve Esnaf
Kefalet Odası Başkanlarıyla yapılan
toplantılar neticesinde Sosyal İnceleme
Komisyonumuzca yapılan tespit ve
değerlendirmeler doğrultusunda
yardım yapılması uygun görülen
esnaflarımıza nakdi yardım yapacağız,
belediyemizin kira alacaklarını 3 ay
erteleyeceğiz ve süreç sonunda tahsilini
yaparken herhangi faiz veya gecikme
zammı olmadan taksitlendirme
kolaylığı sağlayarak geri ödenmesini
sağlayacağız. Meclis üyelerimize oy
birliği ile aldığımız bu kararlardan dolayı
teşekkür ediyorum. Bu zor günler
de geçecek elbet, belediye olarak
halkımızın hizmetindeyiz. Sağlıklı günler
dilerim.” dedi.

‘Sosyal’ Belediyeler

CHP’li belediyelerden
sosyal medya da
‘23 NİSAN’ DÜETİ...
Daha önce Cumhuriyet’in 96. yılını Twitter’da birbirini
etiketleyerek kutlayan ve bir nevi ‘29 Ekim’ düeti yapan CHP’li
belediyeler, bu kez o düetin bir benzerini 100. Yılında 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için gerçekleştirdi.
Her belediye, sosyal medya hesabından ‘Güzel Günler Göreceğiz’
ve 23 Nisan şarkılarından bir söz yazdı ve bir sonraki sözü yazacak
belediyeyi etiketledi. Böylece şarkı devam ettirildi.
Tüm bu tweetlerde tek bir videoda toplandı ve söz konusu şarkılar
videonun arka fonunda duyuldu.
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Kültür Sanat

G A Zİ A N T EP

GAZİ ŞEHRİN
KENT ARŞİVİ
DİJİTAL
ORTAMA
TAŞINDI
Büyükşehir Belediyesi, Yeni Tip Koronavirüs
Salgını’na Yönelik Tedbirler Kapsamında Kapatılan,
Kentin Hafızası Olan Kent Arşivini, Koşulsuz
Erişime Açarak Büyük Bir Hizmete İmza Attı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne
bağlı kentin hafızası olan Kent
Arşivi, COVID-19 salgınına karşı
alınan tedbirler kapsamında geçici
bir süre binasının kapanması
sonrasında büyük bir hizmete imza
attı. Büyükşehir Belediyesi, Gazi
Şehir ile ilgili birçok belgeyi aktardığı
dijital ortamı koşulsuz vatandaşların
erişimine hazırladı. Büyükşehir
Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bir
tuşla Dünya’ya övündüğümüz, gurur
duyduğumuz geçmişi gösteriyoruz.”
diyerek sistemin açılışını
gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı
Fatma Şahin’in talimatıyla kurulan,
geçmiş ile gelecek arasında bir
köprü görevi gören Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve Turizm Daire
Başkanlığı Kent Arşivi, salgınla
mücadelede “Evde Kal” çağrısıyla
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beraber konutlarına çekilen
vatandaşlara dijital arşivini açtı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
web sitesinden “#evdekalGaziantep”
sekmesini tıklayarak ulaşılabilecek
arşivde, Gaziantep’in tarihi, kültürel
ve sosyal hayatı gibi pek çok konuya
kaynak olabilecek; 8 konu başlığı
altında hazırlanmış 60 bin görüntüye
ve her türlü bilgi ve belgeye
koşulsuz bir tıkla erişilebiliyor.
Kent Arşivi’nde Gaziantep ile ilgili
Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi’ne
ait kitap, belge, harita, devlet arşivi
belgeleri ile bir şehir için en önemli
kaynaklardan olan şer’i mahkeme
sicillerinin 174 cilt halinde ve bir
cildinin tercümesi yapılmış olarak
mevcutken, kente ait fotoğraf,
kartpostallar, yerel gazete, dergiler,
Gaziantep’e ait mektup ve pullar
bulunuyor.

ŞAHİN: BU BÜYÜK
HAZİNEYİ HALKIMIZA
AÇIYORUZ
Başkan Fatma Şahin, kent arşivinin
dijitalleşerek halkın hizmetine
sunulduğunu belirterek, “Kent
arşivi demek halkın hafızası,
geçmişi demek. Buradan aldığımız
ilhamla geleceğe yol çizmek
demek. Büyükşehir Belediyesi
Başkanı olduğumuz andan
itibaren arkadaşlarımızla Osmanlı
ve Cumhuriyet arşivlerini taradık.
Burada çıkan bütün elimizdeki
belgeler, kartpostallar, fotoğraflar,
ve haritaları 8 başlıkta toplayarak
tamamladık. Burada başlıklardan
birisi eski fotoğrafların olduğu,
tarihi binaların durumunu belirten
fotoğraflarda mevcut. Bir diğer
başlık ise Gazi şehrin süreli
yayınları. Gaziantep’in ne kadar

Kültür Sanat

güzel bir medeniyetin taşıyıcısı
olduğu, okumaya ne kadar kıymet
verdiği, insanına ne kadar güzel
yetiştirdiğini gösteren dergiler
var. Ayrıca görsel işitsel sözlü
tarih çalışmaları yaptık. Bu şehrin
yetiştirdiği 105 insanımızı dinledik.
Şehrimizin eski haritalarını çıkarttık
ve günlük hayattaki yazışmalarımızı
topladık. Burası bir ticaret ve sanayi
şehri. Bu ticaret şehrinde olan
yazışmalar, reklamlar, başlıkların
hepsi arşivimizde mevcut buradan
görüyoruz. Gastronomi memleketi
olduğumuzu buradan anlayabiliriz.
Kahveci, lokumcu, sucukçu gibi
birçok lezzet mesleğinin başlıkları
vardı, 100 yıl önce de gastronomi
bu başlıklar gündemdeydi. Burada
büyük bir emek var. Bu işin başına
gelen arkadaşlar özel seçildi,
ciddi çalışmalar yürütüldü. Bunun
sonunda da bu büyük hazineyi, 60

G A Zİ A N T EP

bin belgeyi halkımızın hizmetine
sunmak üzere kent arşivimizi
açıyoruz. Bir tuşla Dünya’ya bu
güzellikleri, övündüğümüz gurur
duyduğumuz geçmişi gösteriyoruz.”
diye konuştu.

GEÇMİŞTEN ALDIĞIMIZ
İLHAMLA GELECEĞE YOL
ÇİZİYORUZ

Şehrin geçmişi açısından önemli bir
belge belediyemizin bu işe ne kadar
kıymet verdiğinin göstergesi. Bizde
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
olarak bisiklet yolları yaptık ve
gençleri bisikletle buluşturuyoruz.
Geçmişten aldığımız bu ilhamla
geleceğe yol çiziyoruz.” dedi.

Kent Arşivi’nin oluşumunda
vatandaşlardan gelen belgelerin
önemli olduğunu Belirten Başkan
Fatma Şahin, Gazi Şehrin spora
verdiği değerin eskiden beri devam
ettiğini belgeleyen bisiklet ehliyeti
belgesini göstererek “1952 yılında
Gaziantep Belediyesi’nden bisiklet
ehliyetnamesi alınmış. 1950’li yıllarda
nasıl bisiklete kıymet verdiğimizi,
ehliyetleştirdiğimizin belgesi.
1950’lerde Dünya’da bu kadar
bisiklete kıymet verilmiyordu belki.
NİSAN 2020
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Sosyal Sorumluluk

ANK ARA

BİR İFTAR DA BENDEN
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş “6 Milyon Tek Yürek” kampanyasıyla başlattığı
iyilik seferberliği Ramazan ayında da devam etti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş’ın başlattığı “Bir İftar
da Benden” kampanyası, iki günde
400 binden fazla siparişe ulaştı.
Maddi durumu uygun vatandaşların
15 TL karşılığında, ihtiyaç sahipleri
için iftar siparişi verdiği kampanyanın
iftarver.com internet sitesi üzerinden
gerçekleştirilen kampanyada
hedef kitle kağıt toplayıcıları, salgın
sebebiyle işinden ya da gelirinden
olmuş esnaf, 65 yaş üstü kişiler ve
dar gelirli ya da yemek yapacak
kimsesi bulunmayan vatandaşlar
olarak belirlendi. Maddi durumu
yeterli vatandaşlar, Büyükşehir
Belediyesi BELPA A.Ş. aracılığıyla,
15 TL karşılığında, ihtiyaç sahipleri
için iftar ve sahur paketi sipariş etti.
“iftarver.com” sitesi üzerinden verilen
siparişlerin fatura ve teslimat bilgileri,
kampanyaya katılan vatandaşlara
ulaştırıldı.
İhtiyaç sahiplerine teslim edilen her
iftar paketinin üzerinde ise “Bu iftar
menüsünün ücreti bir hayırseverimiz
tarafından ödenmiştir” ibaresi yer
aldı.
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İftar ve sahurda sıcak
yemek

ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıldığı ve

BELPA A.Ş. mutfağında hazırlanan
ve vakumlu yemek paketleme
cihazında el değmeden hijyenik
koşullarda ambalajlanan yemekler
hem iftarda hem de sahurda ihtiyaç
sahiplerinin sofralarına ulaştırıldı.
Steril ortamda pişirilen yemekler,
sıcak olarak dağıtım görevlileri
aracılığıyla iftar ve sahur saatinden
önce ihtiyaç sahiplerine ücretsiz
olarak dağıtıldı.

belirtildi. Kampanyanın sona

Kampanyanın bitiminde Büyükşehir
Belediyesi’nden yapılan yazılı
açıklamada, “Talep edip de boş
çevrilen bir kişi kalmayıncaya kadar
organizasyonumuz tamamlanmıştır.
Belediye şirketimiz BELPA aracılığıyla
gerçekleşen ve çok kısa bir sürede
yüz binlerin desteğiyle sonuçlanan
bu kampanyamız sona erdi diye hiç
kimse üzülmesin.” ifadeleri kullanıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş’ın, Ramazan ayı
ile birlikte başlattığı “Bir İftar da
Benden” kampanyası sonucunda,

kampanyanın amacını tamamladığı
ermesinin ardından, Büyükşehir
Belediyesi’nden bir açıklama
yapılarak kampanyaya destek veren
herkese teşekkür edildi ve “‘Benim
kimsem yok mu?’ diye iç çekene
kimse olanlara, zordaki vatandaşına
yetişmek için iyilikte yarışanlara,
milletçe yaşatmak mecburiyetinde
olduğumuz yardımlaşma ruhuna
nefes verenlere ve bir yetimin
yüzünü güldürmeyi dünyalara
değişmeyenlere teşekkür ederiz.
Ankara’daki garibin sofrasına aş
olmak için başlattığımız iftarlık
kampanyasını, Ankara’dan çıkarıp
‘Biz de varız, biz de varız’ diyerek
ülkemizin tüm illerine yayan
vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.”
denildi.

Sosyal Sorumluluk

D EN İZL İ

SOKAK HAYVANLARININ
YÜZÜ GÜLÜYOR

Sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından vatandaşların herhangi
bir olumsuzluk yaşamaması için tüm ekipleri ile birlikte seferberlik
başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının
ihtiyaçlarını karşılamak için de çaba harcıyor.
Covid-19 tedbirleri kapsamında
faaliyetlerine ara verilen kafe ve
restoran gibi işletmelerin beslediği
sokak hayvanlarının mağdur
olmaması için de çalışma başlatan
Denizli Büyükşehir Belediyesi, can
dostlar için besleme çalışması
gerçekleştiriyor. Denizli Büyükşehir
Belediyesi Çevre Koruma ve
Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri,
sokak hayvanlarının yoğun olarak
bulunduğu cadde, sokak, park ve
yeşil alanlarda besleme çalışması
yapıyor. Denizli Büyükşehir
Belediyesi ekipleri sokak hayvanları
için koyduğu su kaplarını da düzenli
olarak kontrol etmeyi ihmal etmiyor.

ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtti.
Herkesin evinde olduğunu bu
nedenle sokak hayvanlarının
zor durumda kalmaması için de
çalışma yaptıklarını kaydeden
Başkan Osman Zolan, bu süreçte

can dostlarını da unutmadıklarını
ifade ederek, “Vatandaşlarımız
evinde kalıp tüm kurallara riayet
etsin. Büyükşehir Belediyesi olarak
can dostlarımızın ihtiyaçlarını da
karşılıyoruz” dedi.

“Can dostlarımızın
ihtiyaçlarını da
karşılıyoruz”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı
Osman Zolan, sokağa çıkma
kısıtlaması ile birlikte tüm kamu
kurum ve kuruluşlarla koordineli
bir şekilde çalışarak vatandaşların
NİSAN 2020
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Güzel Bir Türkiye

B OZC A A DA _ P O R EC

BEN KENDİMDE
SENİ GÖRDÜM

BOZCAADA Porec

Birbirini hiç tanımadan ayrı düşmüş, onları ayrı zamanlarda ve ayrı yerlerde görenleri
hayrete düşüren ikiz kardeşler gibi sanki Bozcaada ve Porec. Yetiştirilme tarzı ve onları
yetiştirenlerin imkanları elbette ki bu ikiz kardeşleri birbirinden farklılaştırmış ama yine
de aradaki benzerlik inanılmaz. Güzel Bir Türkiye sayfalarımızın bu ayki iki kasabası
Bozcaada ve Porec.

POREC
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BOZCAADA

2000 yıllık tarihi ile büyük bölümü
çalkantılarla dolu geçmişinin izlerini
taşıyan Porec, özgün mimarisi kadar çok
sayıda kültürel ve tarihi anıt ile de dikkat
çekiyor.

POREC

Dünyanın pek çok yerinde gün doğumu
ya da gün batımı manzarası izlemiş ve
büyülenmiş olabilirsiniz ancak Bozcaada
bu konuda çok iddialı. Özellikle de
Polente Feneri’nin ucundan manzara
inanılmaz.

BOZCAADA
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POREC

BOZCAADA

BOZCAADA

İkisi de deniz çocuğu. İkisi de sakin karakterli. Onları
birbirlerinden farklı kılan her şey, coğrafyanın değil, insanın
eseri. Son yıllarda Hırvatistan şehirleri tatil rotalarında çok
ünlü oldu ama onun adını pek duyan yok. Porec, kireç taşı
ve mermerden yapılma binaları, beyaz rengin hakim olduğu
huzurlu meydanları ile huzurlu, güler yüzlü, neşeli bir Hırvat
şehri. Çok kültürlü. Her zaman spor yapıyor ve eğlenceye
epey düşkün. Pek çok defa Hırvatistan’ın en güzel tatik
şehri seçilecek kadar da iddialı ama buna rağmen nasıl
mütevazı olduğuna inanamazsınız. Şehir nüfusu, yaklaşık
17 bin kişi ama 12 bin kişisi, sahil kesiminden daha
içeride yaşıyor. Slav, Latin, Grek ve Osmanlı kültürlerinden
etkilenmiş bu kentin dar sokaklarında dolaşmak, her
köşenin ardında başka bir güzellikle karşılaşmak çok
keyifli. 2000 yıllık tarihi ile büyük bölümü çalkantılarla dolu
geçmişinin izlerini taşıyan Porec, özgün mimarisi kadar
çok sayıda kültürel ve tarihi anıt ile de dikkat çekiyor.
Pentagonal Kulesi, Eski Şehir girişinde. Kule 15. yüzyılda
yapılmış ve Fransız işgaline kadar şehir kapıları bu kule ile
korunmuş.
Bizim şehirlerimizde planlama sorunu olduğu, bu nedenle
de hem tarihi dokunun kaybolduğu hem de kısa vadeli
çözümlerle karmaşanın daha da derinleştiği malum.
Bozcaada gibi küçük, korunaklı, büyüme hızı pek çok yere
göre önemli oranda düşük olan bir kasabada bile bunu
görmek mümkün. Oysa Porec’te şehir planı hâlâ antik
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Roma Castrum’un yapısını gösteriyor. Ana caddeler hâlâ
orijinal antik formunda korunuyor. Şehrin eski bölümü,
kanal tarafından anakaradan ayrılmış küçük bir yarımada
üzerine kurulu. Porec’teki en eski otelin yapılış tarihi
ise 1910. Günümüzde Porec’te yaklaşık 100 bin yatak
bulunuyor. Giderek çok daha popüler bir yer olmasına
rağmen hiç şımarmadan kalmayı başarmış bir yer Porec.
Liman, Venedik Limanı ile karşılıklı seferler yapıyor. Pula
Havalimanı ve Trieste Havaalanı da çok yakın. Porec her
mevsim yaşıyor. Her mevsim hayat hep çok canlı. Kış
aylarında da misafirlerine bambaşka güzellikler sunuyor.
Porec’in Türkiye’deki ikiz kardeşi Bozcaada da güzelliği
ile mitolojik tanrılardan imparatorlara kadar herkesi aşkına
esir etmiş, ona kavuşmak için denizlerde kendini perişan
edenler olmuş. Porec ile Bozcaada’nın benzerliği, Venedik
ile ilişki konusunda da söz konusu. Bozcaada, 1383’te
Venedikliler tarafından ele geçirilmiş. Mesele geçmişten
kalan izler meselesi tabii. Porec, tarihinin bütün izlerini
hayranlık verici biçimde korumuz ancak Bozcaada’da
kalenin restorasyonunda bile bu izlerin silindiğini söylemek
mümkün çünkü kale sanki daha dün inşa edilmiş gibi
görünüme dönüştürülmüş. Bozcaada’nın toplam nüfusu
2650 ama yaz aylarında on bine kadar çıkıyor bu nüfus.

BOZCAADA

Geçmişin izleri silinirken, kasaba halkının etnik kökenine de
te-sir etmiş bu durum ve şimdi kasabada sadece 15 Rum
kalmış. Bozcaada da Türkiye’nin en popüler tatil yerlerinden
biri. Son yıllarda özellikle sosyal medyanın da desteği
ile çok daha popüler oldu. Bozcaada popüler oldukça,
İstanbul dahil pek çok kentten gidip oraya yerleşenler de
oldu. Yazın çok daha fazla turist gittiği için de Bozcaada’nın
su sorunu, trafik sorunu, nitelikli tesis sorunu, yeterli
yatak sorunu, çok artan fiyatlar sorunu gibi sorunları oldu.
Özellikle yaz aylarının trafik sorunu uzun zamandır vardı,
herkesi bezdiriyordu ama 2015 yılında Bozcaada Belediyesi
ve Bozcaada Kaymakamlığı’nın işbirliğiyle Ada’nın çarşı
kısmı araç trafiğine kapatıldı. Birkaç günlük bocalamanın
ardın-dan herkes sistemi benimsedi. Sürdürülebilirse,
iyi bir çözüm gibi görünüyor. Dünyanın pek çok yerinde
gün doğumu ya da gün batımı manzarası izlemiş ve
büyülenmiş olabilirsiniz ancak Bozcaada bu konuda çok
id-dialı. Özellikle de Polente Feneri’nin ucundan manzara
inanılmaz. Bozcaada’nın korumaya başaramadığı bir
başka harika özelliği de üzüm bağları. Son yıllarda sayıları
giderek azaldı. Bu nedenle Bağbozumu Şenlikleri de
eski yıllardaki coşkusunu epey kaybetti. Bozcaada son
yıllarda sanatseverlerin de ilgisini fazlaca çekmeye başladı.
Televizyon dünyasından da yakından tanıdığımız Prof.
Dr. Haluk Şahin, uzun süredir Bozcaada’da yaşıyor ve
Şahin’in seramik sanatçısı eşi Belgin Şahin, Bozcaada
Kaymakamlığı’na ait Bozcaada Sanat Galerisi’ni beş
yıldır yönetiyor. Bozcaada’da artık adrenalin tutkunlarını
da bekliyor çünkü rüzgârı bol Ada’da bir sörf okulu açıldı.
Ada’daki en harika uygulamalardan bir başkası da Ada’da
plastik poşet kullanımının yasak olması. Ada esnafı da bu
konuda çok tutarlı. Alışveriş yapanlara ya kesekağıdı ya da
bez çanta veriliyor. Bozcaada’nın güzel kalması, her zaman
temiz durması, keyfinin hep yerinde olması için elinden
geleni yapan, çok emek veren, Ada’daki yaşam kalitesini
yükseltmek amacıyla çok çalışan kişiler de var ama tabii
büyük gö-rev yerel yöneticilere düşüyor.
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Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi

ATM’LER DEZENFEKTE EDİLDİ
Covid-19 salgın sebebiyle kullanımı
yoğun olan halka açık yerlerde bulaşmanın yoğun olabileceği düşünülerek bir çok Belediye dezenfekte
çalışmaları yürütmektedir.
Bunlara bir örnek Kahramanmaraşın
birçok yerinde hijyen ve dezenfekte
çalışması yapan Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesidir. Özellikle
vatandaşların yoğun olarak kullandığı bankamatikleri, koronavirüs salgını
kapsamında ilaçlayarak dezenfekte
etti.

Bayrampaşa
Belediyesi

MİKRO SİSLEME ARACIYLA CADDE VE
SOKAKLARI DEZENFEKTE EDİYOR
Covid-19 salgını ile mücadele
çalışmalarını başarıyla sürdüren
Bayrampaşa Belediyesi, şimdi de ilçedeki cadde ve sokakları yeni mikro
sisleme özellikli araçlarla dezenfekte
ediyor.
Koronavirüsün hayatımızı oldukça
meşgul ettiği şu günlerde, Bayrampaşa Belediyesi vatandaşlara sağlıklı
yaşam alanları sunmak için yoğun
çaba harcıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün araç filosuna dahil edilen
mikro sisleme özellikli araçlar ile Bayrampaşa’nın 11 mahallesindeki tüm
cadde ve sokaklar bir bir dezenfekte
ediliyor. Mikro sisleme özellikli dezenfekte sisteminin diğer yöntemlere
göre daha başarılı olduğu biliniyor.
KAZANAN BİZ OLACAĞIZ
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila
Aydıner, sahaya inerek görevlilerden
bilgi aldı ve sisleme araçlarının çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan

54

ozelkalem.com.tr

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin
temizlik ve dezenfekte çalışmaları
tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir
Belediyesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından,
vatandaşların yoğun kullanım gösterdiği bankamatikler de ilaçlanarak dezenfekte edildi. Vatandaşların yoğun
olarak kullandığı bankamatiklerde
dezenfekte çalışmasını tamamlayan
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilaçlama ve dezenfekte
çalışmalarını sürdürüyor.

Atila “Bu araçları hızlıca filomuza
dâhil ederek, koronavirüse karşı elimizi daha da güçlendirdik. İlçemizde
gerekli tüm önlemleri aldık, virüsle
mücadele çalışmalarını aralıksız
sürdürüyoruz. Salgının yayılmasını
önlemek için vatandaşlarımız lütfen
evlerinde kalmaya devam etsinler.
Biraz daha sabredelim, Allah’ın
izniyle kazanan biz olacağız. İnşallah, mübarek Ramazan’ın sonunda
çifte bayram yaşayacağız.” şeklinde
konuştu.
Covid-19 Salgını 319 Binden Fazla
Kişinin Ölümüne Neden Oldu
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan
ve onlarca ülkeye yayılan yeni tip
koronavirüsün (Covid-19) salgınının
dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı
4 milyon 869 bini, can kaybı ise 319
bini aştı. Toplam 1 milyon 893 binden fazla kişi de iyileşerek sağlığına
kavuştu.
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Foça
Belediyesi

KADINLARDAN GÜNDE 1000 MASKE
len maskeleri pazarlarda, muhtarlarımıza, alanda çalışan personelimize
dağıtmaya devam ediyoruz.’’dedi.

Korona virüs nedeniyle aşırı talep
gören maske ihtiyacının karşılanması
için kadınlarımız ve engelli vatandaşlarımız kolları sıvadı. İzmir’de Foça
Belediyesi tarafından temin edilen
malzeme, Foçalı gönüllü kadınların
ve engelli vatandaşlarımızın ellerinde
her gün 1000 maskeye dönüştü.
Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi
üyesi engelliler, Beşkapılar El Sanatları ile Bağarası Kadınca Kararınca
gruplarının üyeleri ile Yenifoça ve
Ilıpınar mahallelerinden gönüllülerin
aralarında bulunduğu toplam 20
kadın, özellikle hergün işe gitmek
zorunda olan vatandaşların ihtiyaçları vede maske kullanımının zorunlu
hale gelmesiyle ihtiyacı olan halka
dağıtılmak üzere cerrahi maske
üretiyorlar.

Foça Belediyesinin temin ettiği makineler ve malzeme ile Foça Belediye
Meclis Üyesi Mukaddes Yarba’nın
koordinesinde yürütülüyor. Yarba,
“Çok sıkıntılı bir zamandan geçiyoruz. Maske ihtiyacı çok fazla. Zaman
zaman paramız olsa bile satın alamıyoruz. Foçalı kadınlar olarak bir
araya geldik. Daha önce daha pratik
olabileceğini düşünerek bir atölye
kurup, burada yapmayı planlamıştık.
Ancak herkesi bir araya getirmenin
bu dönemde sakıncalı olacağını
düşünerek evlerde çalışmayı kararlaştırdık. Şimdi arkadaşlarımız evlerinde hijyen ortamını sağladıkları bir
bölümde maskeleri dikiyor. Zaman
zaman engelsiz kafede birkaç arkadaş buluşup malzeme dağıtıyoruz ya
da evlerden gelen maskeleri paketliyoruz. Bağışçı vatandaşlar ve Foça
Belediyesince temin edilen malzemelerle arkadaşlarımızın emeklerini ve yüreklerini koyarak ürettiği
maskeleri pazarcıların, ihtiyacı olan
vatandaşların ve belediye çalışanlarının kullanımı için dağıtıyoruz” diyerek
bilgi verdi.

MASKELER ÇIKINCA GÜLEN
YÜZLER GÖRÜNECEK
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz,
üretim atölyesini ziyaretinde, maske
üretimi yapan kadınlara teşekkür
etti. Başkan Fatih Gürbüz; ‘‘Maskeler çıkınca gülen yüzler görünecek.
Günde 1000 adet maske üreten
Foçalı kadın kahramanlarımıza bu
zor günlerde gösterdikleri özveriden
dolayı çok teşekkür ediyorum. Üreti-
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İstanbul Büyükşehir
Belediyesi

AYNI HEDEFE KOŞMAYI 		
ÖZLEYENLER İÇİN “EVDE KOŞU”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
evde kalarak ve sosyal izolasyonu
sağlayanları harekete geçirecek yeni
bir projeyi daha hayata geçirdi. İBB
iştiraklerinden Spor İstanbul, hizmet
verdiği tesislerinin kapanması ve
spor organizasyonlarının ertelenmesi
nedeniyle etkinliklerini sosyal medya
ve dijital kanallar aracılığı ile gerçekleştirmeye devam ediyor. Sporun
farklı branşlarına ilgi duyan kitlelere
sunmak amacıyla her hafta farklı bir
aktiviteyi, dijital platformlar aracılığıyla İstanbullular ile paylaşıyor. Fiziksel
aktivite eksikliğinin getirdiği risklere
karşı evde uygulanabilecek egzersiz
programları sunan Spor İstanbul,
aynı hedefe aynı zaman diliminde
koşmayı özleyen koşu tutkunları için
yeni projesi ‘Evde Koşu’yu hayata
geçiriyor. Spor İstanbul Genel Müdürü İ.Renay Onur, birlikte koşmayı
özleyenleri bir araya getirecek proje
için, “Evde Koşu, tüm koşu etkinlikle-

Odunpazarı
Belediyesi

Odunpazarı Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadelesini birçok
alanda sürdürürken bir yandan da
evlerinde vakit geçiren yurttaşların sağlığını koruması için “Evde
Kal Hareketsiz Kalma” sloganı ile
spor yayınları gerçekleştirdi. “Evde
Kal Hareketsiz Kalma” sloganı ile
Odunpazarı Belediyesi Basın Yayın
ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafın-
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Spor İstanbul’un sosyal medya sayfalarından yayınlanan egzersiz videolarına gösterilen katılımın kendisini ve
ekibini motive ettiğini söyleyen Onur,
“Hafta içi her gün saat 11:00’de canlı
yayın da bir arada evde egzersiz
yapıyoruz. Perşembe günleri bu canlı
yayını milli sporcularımızla yapmamız
bu projeye daha da anlam katıyor.
Milli sporcunun enerjisi ve deneyimi
size geçiyor. İlgili branş ve sporcu
hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz.
Sunulan birçok hizmetin ardından
bir koşu tutkunu olarak beni de çok
heyecanlandıran ‘Evde Koşu’ projesi
eminim tüm koşu etkinliklerimize
katılan herkesi de en az benim kadar
heyecanlandıracaktır. Herkesi hedefini seçip koşuya katılmaya davet
ediyorum” dedi.

EVDE KAL HAREKETSİZ KALMA
ODUNPAZARI!
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin
facebook, youtube ve instagram
sayfalarından yapılacak yayınlarda,
yurttaşlar evlerinden spor hocalarına
eşlik ettiler.
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rimize katılan herkesi de en az benim
kadar heyecanlandıracaktır. Herkesi
hedefini seçip koşuya katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

dan hazırlanan yayınlarda, Spor İşleri
Müdürlüğü eğitmenleri yurttaşlara
evlerinde yapabilecekleri hareketleri
gösterdi. Programlar, 15-22 Nisan
tarihleri arasında her sabah saat
10.00’da belediyenin facebook,
youtube ve instagram hesaplarında
yayınlandı.
İlk gösterimi yapılan spor programı,
Fonksiyonel Antrenman oldu. Yayınlar, aerobik, hatta yoga, aerobik ve
mat egzersizleri, mat ve pilates, dans
ve aerobik olarak devam etti.
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Narlıdere
Belediyesi

MİNİK VOLEYBOLCULARA 			
‘ONLINE’ ANTRENMAN
Koronavirüs salgını nedeniyle spor
faaliyetlerine ara verilmesi Narlıdere
Belediye Spor’un voleybolcularına
engel olmadı! Evlerinden çıkamayan
minik voleybolcular, ‘online’ olarak
kuvvet, sürat, denge ve dayanıklılık
dersleri alarak, yeni sezona hazırlanıyor.
BİYOMOTOR YETİLERİ GELİŞİTİRİCİ
EĞİTİM ALIYORLAR
Korona salgını ve 20 yaş altına uygulanan evden çıkma yasağı Narlıdere
Belediye Spor’un şampiyon voleybolcularını durduramadı! Yeni sezon
öncesi güç depolama çalışmalarını
aksatmak istemeyen minik sporcular,
çareyi ‘online’ eğitimde buldu. Fit
Stop Bireysel Antrenörlük Salonu
Eğitmenleri Sırma Çavuşoğlu ve Yiğit
Altınsoy’un öncülüğünde evlerinden antrenmanlarına devam eden

Konya Büyükşehir
Belediyesi

sporcular; kuvvet, sürat, dayanıklılık,
esneklik, denge ve koordinasyon
çalışmalarını da bilgisayar başında
yaparak yeni sezona hazırlanıyor.
Çalışmalar 6’şar kişilik gruplar halinde, haftada 4 gün yapılıyor.
“KUTLANACAK HAREKET”
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin
“Çocuklarımızın kişisel gelişimleri
bizler için son derece önemli. Pandemi sürecinde tüm sportif faaliyetlerimizin durması, voleybol takımımızın
şampiyon çocuklarına engel olmadı.
Evlerinde, uzman eğiticiler eşliğinde
antrenman yapmaları kutlanacak bir
hareket. Hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum” dedi.

‘EVDE KAL HAREKETSİZ KALMA’
KAMPANYASINA DESTEK
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından
başlatılan “Evde Kal Hareketsiz
Kalma” kampanyasına Büyükşehir
Belediyesi’nin YouTube kanalında yayınladıkları “Evde Sağlık Var” temalı
egzersiz programlarıyla katıldıklarını
açıkladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi,
evlerinde olan vatandaşların bu
süreçte sağlıklı kalmaları için youtube kanalından egzersiz programları
yayınlıyor.
Vatandaşların bu süreci evlerinde
sağlıklı geçirmesi amacıyla spo-

run çok önemli olduğunu belirten
Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak koronavirüsle mücadele
kapsamında hem sahada sıkı tedbirler alıyor hem de evlerinde kalan
hemşehrilerimiz için youtube kanalımızdan farklı içeriklerin yer aldığı
video gösterimleri yayınlıyoruz. ‘Evde
Sağlık Var’ temalı egzersiz programlarımız da bunlardan birisi. Evlerimizde bu egzersiz hareketlerini yaparak
sağlığımızı koruyoruz. İlerleyen süreçte daha fazla egzersiz programlarının yer aldığı içerikleri kanalımızdan
hemşehrilerimizle buluşturmayı arzu
ediyoruz.” diye konuştu.
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Ödül töreni
ileri bir tarihte
yapılacaktır.

